
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Мовою освітнього процесу в Олександрівському професійному аграрному 
ліцеї відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про 
державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування 
української мови як державної”, Конституції України та Статуту ліцею є 
українська мова.

Окрім державної, вивчається англійська мова (як навчальна дисципліна).

Щодо функціонування української мови колектив керується наступними 
документами:
- 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 У країни. Держава сприяє вивченню мов 
міжнародного спілкування.Застосування мов в Україні гарантується 
Конституцією України та визначається законом.

- ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ» 

Стаття 21. Державна мова у сфері освіти

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

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.
Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення 

іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною 
мовою.

- Закон України «Про освіту»

Стаття 7. Мова освіти

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед 
англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
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.

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.

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.

- Указ Президента України “Про Концепцію державної мовної 
політики”від 15.02.2010

- Лист МОН від 17.09.2019 №1/9-581 «Про застосування державної мови 
в освітньому процесі»

- Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як 
державної" від 19.12.2019

- Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 №10-рп/99 про 
офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо 
застосування державної мови органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в 
навчальних закладах України (справа про застосування української 
мови)

- Лист МОН «Щодо застосування державної мови в освітній галузі» від 
01.02.2018

- СТАТУТ ЛІЦЕЮ 

Стаття 1.12



В Олександрівському професійному аграрному ліцеї визначена українська 
мова навчання .

Правовий статус української мови сьогодні визначає Конституція 
України, прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року.У статті 10 
Конституції записано: “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”. Мовні відносини в Україні регулює також 
Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
На виконання ст. 10. Конституції України, законів України «Про освіту» (ст. 
1, 6, 7), «Про загальну середню освіту» (ст. 1, 5, 7), з метою створення 
належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування 
української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування 
патріотизму ліцеєм здійснюється відповідна організаційна робота.
Українська мова є мовою повсякденного спілкування педагогічних 
працівників, учнів та їх батьків. Усі учасники освітнього процесу 
дотримуються єдиного мовного режиму як на уроках, так і в позаурочний 
час. Кількість учнів, які охоплені українською мовою навчання, становить 
100%. Викладання навчальних дисциплін державною мовою здійснюється на 
належному рівні. Українською мовою проводяться засідання педагогічної 
ради, ради закладу, семінари, наради, збори колективу, друкуються тексти 
оголошень і повідомлень, плакатів та інше. Документація ведеться 
відповідно до Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти. 
Нормативно-правова документація упорядкована у відповідності до вимог.
На кожному поверсі в коридорах обладнано куточки державної символіки, 
завдяки яким виховується шанобливе ставлення до державних символів 
України, формуються почуття поваги до них, стійкі навички свідомого 
дотримання правил поведінки щодо державних символів у повсякденному 
житті, під час урочистих і офіційних заходів, присвячених національним 
святам. В кабінетах оформлені куточки державної символіки та патріотичні 
стенди «Люби Україну!». Українські народні мотиви присутні в оформленні 
всіх кабінетів. Інформаційні куточки щодо підготовки учнів до ЗНО в усіх 
навчальних кабінетах оформлені державною мовою. бібліотека є 
осередком, навколо якого здійснюється робота щодо дотримання мовного 
законодавства: забезпечення літературою педагогічних працівників, 
різноманітними довідниками учнів . В ліцеї проводяться позакласні заходи 
за тематикою, пов'язаною з народознавством. Бібліотека повністю забезпечує 
підручниками української мови та літератури, хрестоматіями та художніми 
текстами учнів ліцею.



Проводиться робота з педагогічним колективом щодо дотримання 
мовного режиму в ліцеї відповідно до роз’яснень, викладених у листі 
Міністерства освіти і наукою України від 07.10.2017 № 1)/9-542 «Щодо 
застосування державної мови».

Відповідно до статті . 12 Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» робочою мовою діяльності 
навчального закладу, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та 
мовою робочого спілкування, є державна мова.

Застосовується державна мова в робочий час педагогічними та іншими 
працівниками ліцею. Державна мова використовується в рамках освітнього 
процесу, під час проведення навчальних занять , у спілкуванні педагогічних 
працівників, іншого персоналу закладу як зі здобувачами освіти , так і між 
собою.

Під час організації освітнього процесу незалежно від його форми (урок, 
лекція, практичне, семінарське заняття, гурткова робота тощо) 
використовуються навчальні матеріали, виготовлені державною мовою (крім 
занять з навчальних предметів, які згідно з освітньою програмою закладу 
освіти викладаються іноземною мовою ).

Представникам корінних народів і національних меншин України 
навчальним закладом гарантується право навчатися рідною мовою поряд з 
державною мовою в групах, створених відповідно до частини першої статті 
7 Закону України «Про освіту» та частини першої статті 21 Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Враховуючи освітні запити учнів та їхніх батьків, кадровий потенціал і 
матеріально-технічне забезпечення, заклад освіти розробляє та використовує 
в освітній діяльності освітню програму на кожному рівні (циклі) повної 
загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму з відповідним 
мовним компонентом (без вивчення/із вивченням мови національної 
меншини, вивченням однієї чи кількох іноземних мов тощо). Таким чином, 
згідно з освітньою програмою закладу освіти під час проведення навчальних 
занять із навчальних предметів, які викладаються іноземними мовами або 
мовами національних меншин, застосовується відповідна мова поряд з 
державною мовою. На 2020-202Ін.р. заяви щодо навчання мовами 
національних меншин від учнів та їх батьків не поступали.

В.о. директора Олександрівського ліце .С.Гончаров


