
Мова освітнього процесу 

у Мариничівському навчально-виховному комплексі «Родина» Усть-

Путильської сільської ради Чернівецької області 

 

 

 Відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту», статті 5 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту»  мовою освітнього процесу у  

Мариничівському навчально-виховному комплексі «Родина» Усть-Путильської 

сільської ради Чернівецької області є державна (українська) мова. 

У закладі, відповідно до Освітньої програми, у 1-11 класах викладається як 

іноземна – англійська мова. 

 

Закон України «Про освіту» 

Стаття 7. Мова освіти 

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. 

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. 

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. 

 

Закон України «Про повну загальну середню освіту» 

Стаття 5. Мова освіти в закладах загальної середньої освіти державна 

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

Кожен, хто здобуває в закладі освіти повну загальну середню освіту, вивчає 

у цьому закладі державну мову відповідно до державних стандартів. 

2. Кожному учневі гарантується право на здобуття повної загальної середньої 

освіти державною мовою в державних, комунальних і корпоративних закладах 



освіти, що забезпечується шляхом організації викладання всіх навчальних 

предметів (інтегрованих курсів) державною мовою, крім випадків, визначених 
цим Законом. 

3. Освітні програми закладів загальної середньої освіти можуть передбачати 

викладання одного чи декількох навчальних предметів (інтегрованих курсів) 

поряд із державною мовою англійською чи іншою офіційною мовою 

Європейського Союзу. 

 


