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Освіта є основою розвитку особистості, суспільства, нації та держави, 
запорукою майбутнього України [1]. 

Сучасна освіта існує у трьох основних формах: формальна освіта (школа, 
будь-який навчальний заклад, університет), неформальна освіта (домашня 
освіта, навчання на робочому місці тощо), інформальна освіта (навички, якими 
оволодівають у сім’ї, у суспільстві тощо) [2].  

Складовою професійної діяльності є мовлення, що покликане для 
розв’язання специфічних завдань, що виникають під час спілкування. 
Мовлення – показник культури, засіб самовираження і самоутвердження 
особистості, що має відповідати вимогам культури мови. Це свідчення рівня 
інтелігентності, освіченості, загальної культури особистості. Професійну 
компетентність не можна придбати назавжди, бо не існує завершеної освіти, 
яка б відповідала увесь час сучасному світу, який постійно змінюється. 
Розумна, думаюча людина – ось що є метою професійної і післяпрофесійної 
освіти.  

Однак, згідно із Законом України «Про засади державної мовної 
політики» (далі – Закон; набув чинності 10 серпня 2012 року) [3], державною 
мовою є українська мова, але він істотно розширює використання регіональних 
мов, якщо кількість носіїв цих мов не менше 10% від населення певного 
регіону, а в окремих випадках й менше 10%. 

Так, частина 7 ст. 7 Закону зобов’язує громадян, які проживають на 
території, де функціонує регіональна мова або мова меншин, розвивати та 
використовувати таку мову – «У межах території, на якій поширена 
регіональна мова або мова меншини, (…) здійснення заходів щодо розвитку, 
використання і захисту регіональної мови або мови меншини, передбачених цим 
Законом, є обов’язковим для місцевих органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, об’єднань громадян, установ, організацій, 
підприємств, їх посадових і службових осіб, а також громадян – суб’єктів 
підприємницької діяльності та фізичних осіб». 

Дія Закону розповсюджується на 18 мов: російську, білоруську, 
болгарську, вірменську, гагаузьку, ідиш, кримськотатарську, молдавську, 
німецьку, новогрецьку, польську, ромську (циганську), румунську, словацьку, 
угорську, русинську, караїмську і кримчацьку. В результаті прийняття Закону 
російська мова стала користуватися захистом як регіональна на тих територіях 
України, де кількість її носіїв перевищила 10% за даними перепису, а це 13 з 27 
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адміністративно-територіальних одиниць першого рівня. Це положення 
поширюється і на інші регіональні мови або мови меншин, що на практиці 
означає надання захисту кримськотатарській, угорській та румунській мовам на 
окремих територіях.  

Згідно з ч. 2 ст. 20 Закону громадянам України гарантується право 
отримання освіти державною мовою і регіональними мовами або мовами 
меншин…, згідно з ч. 3 ст. 20 – потреба громадян у мові навчання визначається 
в обов’язковому порядку за заявами про мову навчання, які подаються учнями 
(для неповнолітніх – батьками або особами, які їх замінюють), студентами при 
вступі до державних і комунальних навчальних закладів, а також, у разі 
потреби, у будь-який час протягом навчання. Оскільки за даними 
Всеукраїнського перепису населення 2001 року в АРК, Донецькій і Луганській 
областях, і м. Севастополі російську можу вважали рідною понад 50 % 
респондентів, у Запорізькій, Одеській і Харківській – близько 50 % [4], то це 
суттєво відкидає на маргінеси пріоритет у виборі української мови для 
використання її у будь-якій комунікації. 

Згідно зі ст. 10 Конституції України Державною мовою в Україні є 
українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування 
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України… 
[5]. Таким чином, держава мала б забезпечувати відповідні умови для 
гармонізації мовних відносин, вільного розвитку державної мови. 

Отже, є підстави зазначити, що Закон України «Про засади державної 
мовної політики» порушує Конституцію України та підриває конституційний 
лад; є спробою підмінити поняття «державна мова», оскільки створює умови, за 
яких її знання не буде потрібним… [4]. 

Для належного управління процесом реалізації державної мовної 
політики в галузі освіти України через систему неперервної мовної освіти у 
політиці держави слід забезпечити мовний прорив, що дасть можливість 
кожному громадянину України оволодіти державною (українською), рідною 
(національною) і хоча б однією іноземною мовою; повсюдне впровадження 
державної (української) мови (…); суттєве підвищення фахової підготовки 
майбутніх учителів, особливо на філологічних факультетах. Потребує 
невідкладного вирішення питання щодо якості підготовки студентів-
україністів, де одну з першочергових ролей відіграє рівень фахової підготовки 
професорсько-викладацького складу ВНЗ, ступінь володіння ними українською 
(державною) мовою, зрештою, їхні патріотичні почуття та почуття 
громадянського обов’язку; слід невідкладно завершити роботу над новою 
редакцією «Українського правопису» і запровадити його в навчальний процес 
освітніх закладів України всіх рівнів та засоби масової інформації; на сьогодні, 
як і раніше, залишається особливо актуальним питання забезпечення 
державних навчальних закладів України українськомовною навчальною 
літературою. За умов переходу до інформаційного суспільства, включення 
України до глобалізаційних світових процесів особливо гостро постає питання 
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використання в навчальному процесі електронних технологій на українсь-
комовній основі … Водночас поєднання інтересу учнів і студентів до високо-
технологічних видів діяльності з українськомовною основою спонукатиме їх до 
глибокого оволодіння українською мовою, створення належного мовленнєвого 
середовища як в освітніх закладах, зокрема, так і в українському суспільстві в 
цілому. 

Сучасна мовна ситуація в галузі освіти України свідчить про те, що лише 
проголошення декларації щодо статусу української мови для її утвердження в 
цій сфері недостатньо [6]. Необхідні дієві механізми формування та реалізації 
державної мовної політики в галузі освіти, які варто розпочати з суттєвого 
редагування законодавства про мови в нашій країні. 
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ПРОБЛЕМА НОРМИ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ 

 
Постановка проблеми дослідження. Формування духовно багатої осо-

бистості не можливе без оволодіння мовою як засобом спілкування, пізнання, 
мислення.  

Тільки досконале володіння українською літературною мовою дає змогу 
досягти точності, чіткості, вичерпності у викладі змісту матеріалу. А це вимагає 
знання норм і правил усного й писемного мовлення української мови. 
Розуміння норми висуває цілу низку проблем стосовно визначення цього 
поняття. 




