
Керівникам закладів фахової 
передвищої та вищої освіти

Про забезпечення вивчення 
державної мови

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» 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.

За інформацією Уповноваженого із захисту державної мови (лист 
№ 1488/04.2-Вих від 08.06.2022, останнім часом, зважаючи на усвідомлення 
мільйонами громадян важливості безпекової та державотворчої функції 
державної мови, реагуючи на нагальну потребу, по всій країні з ініціативи 
окремих закладів освіти створюються та успішно функціонують різноманітні 
проєкти для різних цільових груп та усіх бажаючих, спрямовані на опанування 
державною мовою, зняття психологічних бар’єрів для користування нею в 
повсякденному житті. Такі ініціативи ставлять перед собою різні завдання – від 
допомоги початківцям до підготовки громадян до складання тестів та іспитів на 
вільне володіння державною мовою, мають широкий спектр форм – від 
навчальних онлайн-платформ, розмовних клубів та експрес-курсів до 
повноцінних довготривалих курсів з опанування та підвищення рівня володіння 
державною мовою. На особливу увагу заслуговують ініціативи, спрямовані на 
сприяння опануванню української мови та застосуванню її у спілкуванні з 
дітьми серед батьків вихованців дитячих садочків та учнів початкової школи.

Уповноваженим із захисту державної мови ініційовано загальноукраїнську 
кампанію сприяння опануванню державної мови. У рамках цієї кампанії 
здійснюється системна робота щодо сприяння створенню та популяризації 
таких ініціатив, збору інформації про їх діяльність, проведення онлайн-
конференцій з посадовцями та організаторами проєктів для обміну досвідом та 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185



2

вирішення проблемних питань (інформація регулярно оновлюється на сайті 
https://mova-ombudsman.gov.ua). 

Зважаючи на зазначене та з метою забезпечення виконання вимог Закону 
України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 
просимо розглянути можливість прийняття окремого організаційного рішення, 
спрямованого на створення в закладах освіти додаткових можливостей для 
опанування державної мови внутрішньо-переміщеними особами та усіма 
бажаючими.
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