
МОВА (МОВИ) ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 
Мовою освітнього процесу в Придніпровській державній академії 

будівництва та архітектури відповідно до Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про державну мову України», Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної», Конституції 

України, Статуту академії та Положення про організацію освітнього процесу 

є українська 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. 

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. 

Закон України «Про освіту» 

Закон України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної» 

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 

1. Робочою мовою діяльності органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, 

у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого 

спілкування, є державна мова. 

Робочою мовою діяльності закордонних дипломатичних установ 

України, інших державних представництв за кордоном є державна мова. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text


2. У разі якщо під час засідання, заходу або зустрічі використовується 

інша мова, ніж державна, має бути забезпечений переклад державною мовою. 

3. Робочою мовою міжнародних заходів, засідань, зустрічей є державна 

та/або інша мова, визначена організаторами чи міжнародним договором. Під 

час засідань, зустрічей та робочого спілкування визначеного кола осіб з 

іноземцями чи особами без громадянства може застосовуватися інша мова, 

прийнятна для учасників. 

4. Встановлені цією статтею вимоги застосовуються з урахуванням 

особливостей, визначених статтями 21-23 цього Закону. 

Стаття 21. Державна мова у сфері освіти 

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. 

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. 

Стаття 22. Державна мова у сфері науки 

1. Мовою науки в Україні є державна мова. 

2. Наукові видання публікуються державною мовою, англійською 

мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. У разі 

публікації англійською мовою та/або іншими офіційними мовами 

Європейського Союзу опубліковані матеріали мають супроводжуватися 

анотацією та переліком ключових слів державною мовою. 

3. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, доктора 

мистецтва, доктора наук, або у передбачених законом випадках наукові 

доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді 

монографії або сукупності статей у вітчизняних та/або міжнародних 

рецензованих фахових виданнях, а також автореферати та відгуки опонентів 

виконуються державною мовою або англійською мовою. 

Для статей, опублікованих у міжнародних фахових виданнях іншими, 

ніж англійська, мовами, спеціалізована вчена рада своїм рішенням може 

зобов’язати надати переклад або коротку анотацію статті державною мовою. 

4. Публічний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, 

доктора мистецтва, публічний захист наукових досягнень у вигляді дисертації 

або опублікованої монографії, або за сукупністю статей для присудження 



ступеня доктора наук здійснюється державною мовою або, за бажанням 

здобувача, англійською мовою. 

5. Мовою публічних наукових заходів (наукові конференції, круглі 

столи, симпозіуми, семінари, наукові школи тощо) може бути державна мова 

та/або англійська мова. 

Мовою публічних наукових заходів на тему певної іноземної мови 

(мовознавство) або іноземної літератури може бути відповідна іноземна мова. 

Якщо проведення наукового заходу здійснюється іноземною мовою, 

організатори зобов’язані повідомити про це учасників заходу заздалегідь. У 

такому разі здійснення перекладу державною мовою не є обов’язковим. 

6. За будь-яких обставин особа, яка бере участь у будь-якому публічному 

науковому заході, не може бути позбавлена права використовувати державну 

мову. 

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної» 

 

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 України. 

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. 

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та 

визначається законом. 

 

Статут ДВНЗ ПДАБА 

7.2. Згідно зі статтею 48 Закону України «Про вищу освіту» мовою 

викладання в Академії є державна мова. 

Закон України «Про вищу освіту» 

 

Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ ПДАБА 

 

3.1.2. Мовою освітнього процесу в Державному вищому навчальному 

закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»  

(далі - Академія) є державна мова. Академія сприяє вивченню мов 

міжнародного спілкування. Відповідно до освітніх програм можуть 

викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - 

державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами 

Європейського Союзу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2018/04/statut-2017-www.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2020/09/Polozhennya-pro-organizatsiyu-osvitnyogo-protsesu.pdf

