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Положення
про застосування державної мови в освітньому процесі 

Комунального закладу «Дніпропетровський фаховий мистецько-художній 
коледж культури» Дніпропетровської обласної ради»

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів 
України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», 
«Про освіту», зокрема в частині застосування державної мови в освітньому 
процесі, «Про фахову передвищу освіту».

1.2. Українська мова як державна є обов’язковою на всій території України у 
державній сфері, а також в публічних сферах суспільного життя, у тому числі у 
сфері освіти.

1.3. Статтею 21 Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», зміст якої повністю відображає зміст статті 7 
Закону України «Про освіту» встановлено, що мовою освітнього процесу є 
державна мова.

1.4. Мовою діяльності Коледжу, у тому числі мовою засідань, заходів, 
зустрічей та мовою робочого спілкування, є державна мова.

1.5. Володіти державною мовою та застосовувати її під час освітнього 
процесу та виконання службових обов’язків зобов’язані всі працівники коледжу, 
педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники та працівники адміністрації, 
крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до коледжу та працюють 
на тимчасовій основі як педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники або 
викладачі іноземної мови.

1.6. Державна мова має використовуватися в рамках освітнього процесу, під 
час проведення навчальних занять (крім занять з навчальних дисциплін 
(предметів), які згідно з освітньою програмою викладаються іноземними мовами), 
у спілкуванні викладачів, іншого персоналу закладів освіти як зі здобувачами 
освіти, так і між собою.



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

1.8. В коледжі відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна 
або декілька дисциплін двома чи більше мовами -  державною мовою, англійською 
мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

1.9. Представникам корінних народів і національних меншин України у 
коледжі гарантується право навчатися рідною мовою поряд з державною мовою в 
групах, створених відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про 
освіту»

2. Прикінцеві положення

2.1. Всі зміни та доповнення до положення вносяться наказом директора 
коледжу про внесення змін та доповнень або про затвердження нової редакції 
положення.

2.2. При затвердженні нової редакції попереднє положення втрачає чинність.

Розглянуто і схвалено 
на засіданні педагогічної ради 
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