
Керівникам закладів вищої освіти

Про забезпечення викладання
українською мовою для іноземних студентів

Застосування мов у закладах вищої освіти визначається законами 
України «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної» та «Про освіту». Відповідно до пункту 1 статті 46 Закону України 
«Про вищу освіту» мовою освітнього процесу в закладах вищої освіти є 
державна мова.

До Міністерства освіти і науки України надійшов лист Секретаріату 
Кабінету Міністрів України щодо колективного звернення про наявність 
фактів навчання іноземних студентів російською мовою у закладах вищої 
освіти. Підтримуючи позицію заявників щодо неприпустимості зазначених 
фактів, особливо в умовах російської агресії, коли державна мова як ніколи 
виконує роль державотворчих і консолідаційних функцій та є надважливим 
чинником забезпечення територіальної цілісності та національної безпеки 
України, а також виступаючи органом, який здійснює ліцензування освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти та заходи державного нагляду (контролю) за 
дотриманням вимог ліцензійних умов, наполягаємо на неухильному 
забезпеченні:

- виконання пункту 14 статті 9 Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» щодо осіб, які зобов’язані 
володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових 
обов’язків;

- виконання абзацу 2 пункту 2 статті 21 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної» щодо створення 
належних умов вивчення української мови іноземними студентами.

Наявність доведених фактів порушень закладами вищої освіти, 
пов’язаних із використанням російської мови в освітньому процесі, будуть 
мати адекватну реакцію з боку Міністерства освіти і науки України відповідно 
до законодавства.

Застерігаючи заклади вищої освіти від вирішення ними проблеми набору 
іноземних студентів за рахунок хибного компромісу щодо мови викладання 
(російської), закликаємо розвивати більш перспективний напрям підвищення 
конкурентоспроможності освітніх програм – викладання окремих або всіх 
освітній компонентів англійською мовою. Підтвердження Україною свого 
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європейського вибору, прихильності до європейської інтеграції та 
глобалізації, підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС визначає 
актуальність застосування англійської мови під час навчання, її використання 
як інструменту міжнародного спілкування та засобу приєднання до 
європейського освітнього, наукового та професійного простору. Впевнені, 
саме такий тренд у післявоєнній перспективі стане невід’ємною 
характеристикою розвитку вітчизняного ринку освітніх послуг.
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