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ВПЛИВ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ВИКЛАДАННЯ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЯХ 

 
Наразі є дуже популярною тема викладання в українських ВНЗ не 

державною мовою. Зазначена проблема має свою давню історію, однак досі не 
є вирішеною. Більшість сьогоднішніх абітурієнтів попередньо навчалися у 
дошкільному закладі, а потім і у школі державною мовою, тобто всі дисципліни 
викладались українською мовою. А вступивши до ВНЗ, у багатьох студентів 
виникає подив від того, що в національному університеті викладання ведеться 
російською мовою. 

Візьмемо для прикладу національні ВНЗ, що розташовані на сході 
України, адже їх достатньо багато і такі навчальні заклади мали б бути більш 
вагомими для України, тому що це «звання» підвищує рейтинг навчального 
закладу. А що означає «національний»? Аби не було жодних сумнівів щодо 
компетентності цього визначення, звернемось до першоджерела, тобто Указу 
Президента України № 451/95 від 16 червня 1995 року, згідно з яким статус 
національного надають закладу (установі) України, «який досяг найвищих 
показників у своїй діяльності щодо використання інтелектуального потенціалу 
нації, реалізації ідеї національного відродження і розвитку України, 
запровадження державної мови і є провідним серед галузевої групи закладів 
(установ) гуманітарної сфери. Статус національного закладу (установи) 
України може бути надано одному або декільком закладам (установам) залежно 
від їх кількості у відповідній групі, але не більш ніж трьом. Підставами для 
надання закладу (установі) України статусу національного є загальнодержавне і 
міжнародне визнання результатів діяльності закладу (установи; розроблення і 
практична реалізація ним найважливіших державних програм у гуманітарній 
сфері; наявність у закладі (установі) визнаних на загальнодержавному або 
світовому рівні фахівців та їх авторських шкіл чи фахівців з високим рівнем 
професійної кваліфікації та великим досвідом практичної роботи, що 
забезпечують вагомі результати в діяльності закладу, а також наявність 
сучасної матеріально-технічної бази; перспектива дальшого його розвитку» [1]. 

Це все дуже цікаво, проте ми хотіли б звернути увагу на одну, не менш 
важливу, частину цього указу, а саме на «реалізації ідеї національного 
відродження і розвитку України, запровадження державної мови». Тобто саме 
звання «національного» передбачає впровадження в навчання української мови 
і, звісно, популяризації її серед студентів, викладачів, допоміжного персоналу. 
Тоді чому викладачі, спираючись на те, що в групі (аудиторії) можуть бути 
іноземні студенти, викладають не державною мовою? Якщо «іноземний 
студент» вступив до українського ВНЗ, то нехай вчить українську мову. Він 
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знав куди вступає і на що підписується. Вони (іноземні студенти) – гості нашої 
країни, тому вони мають підпорядковуватись правилам і законам нашої країни.  

Тому, як на нашу думку, аргументи щодо наявності в аудиторії іноземних 
студентів не повинні бути підставою для викладання в українських ВНЗ 
російською мовою. Ви не подумайте. Я не расистка і в мене не має якогось 
упередженого ставлення до російського народу. Всі ми – слов’яни. І пов’язані 
одним минулим. Проте, на разі Україна – окрема, незалежна ні від кого країна 
зі своєю культурою і мовою, яку ми маємо розвивати і поважати. Звісно, на 
Україну має великий вплив Росія і це не розумно заперечувати цей факт, проте 
Росія ніяк не може звикнути до тієї думки, що Україна їм не належить і тепер 
живе самостійним життям. 

Отже, ми вважаємо, що кожен із нас має вносити щось своє у розвиток 
нашої держави. Щоб до нашої держави хотіли приїжджати навчатись, 
відпочивати, працювати та подорожувати. 

«Якщо хочеш змінити світ – почни з себе». Нехай кожен почне з себе. І 
тоді весь народ буде підхоплювати цю хвилю. Йдеться про те, що якщо 
викладачі у ВНЗ самі почнуть викладати українською мовою, то і студенти 
будуть до неї тягнутися, адже у них просто не буде вибору. 

Якщо ми вже згадували про функціонування мов в Україні, то не можна 
оминути увагою ще одне поняття «регіональна мова» і зупинитися на цьому 
аспекті більш детальніше. 

У 2012 році через те, що більшість українців розмовляє російською, ледь 
не вступив у силу Закон «Про мови України», який надав би російській мові 
статус не стільки регіональної, як другої державної мови України. Цей Закон 
сколихнув усю країну. Спалахнули невдоволення з боку багатьох громадян 
України, особливо в західній її частині. Але така поведінка з боку українців є 
передбачуваною і нормальною, адже ми існуємо, як незалежна держава, і мова 
у нас може бути тільки одна – українська. Немає у світі країни, де мала б 
потужно функціонувати українська мова, адже ми єдині носії нашої 
милозвучної мови. А якщо вводити російську як регіональну, а насправді 
нарівні з українською державну, то, на нашу думку, почнеться справжнє 
пригнічення і забування української мови: закриватимуться українські школи, а 
вищі навчальні заклади, у свою чергу, остаточно перейдуть на викладання 
російською. Врешті решт, від України залишиться тільки історія, назва і ті 
рештки культури, які будуть нести у своїх серцях справжні патріоти нашої 
країни. 

На щастя, закон був відхилений та знятий з розгляду 1 лютого 2011 року. 
Але через рік, 10 серпня 2012 року, набув чинності Закон «Про засади 
державної мовної політики», де йдеться про те, що «державна мовна політика в 
Україні має завдання: відрегулювати суспільні відносини у сфері всебічного 
розвитку і вживання української мови, як державної; регіональних мов або мов 
меншин та ін., якими користується населення країни в державному, економіч-
ному, політичному і громадському житті; міжособовому та міжнародному 
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спілкуванні, охорону конституційних прав громадян у цій сфері, виховання 
шанобливого ставлення до національної гідності людини, її мови і культури, 
зміцнення єдності українського суспільства» [2]. 

З точки зору міжнародної політики, регіональні мови мають вкрай 
важливе значення в кожній країні. Та неприпустимим, на думку академіка НАН 
України Г. А. Скрипник, є формулювання, що проходить наскрізно через текст 
усього закону та означає пряму підміну української мови російською. 
Науковець піддала нищівній критиці низку положень цього псевдозакону, 
зокрема: статтю 9 «Мова ведення засідань Верховної Ради України», де 
вказано, що засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться 
державною мовою, але промовець може виступати й іншою мовою; статтю 12 
«Мова документів про вибори та референдуми», де йдеться про те, що 
матеріали передвиборної агітації виконуються державною мовою або 
регіональною мовою (мовами) на розсуд самого кандидата, політичної партії чи 
її місцевої організації – суб’єктів виборчого процесу та інші. У розділі ІІІ 
«Мова освіти, науки, інформатики і культури», ст. 20 «Мова освіти», п. 2 
указано, що громадянам України гарантується право отримання освіти 
державною мовою і регіональними мовами або мовами меншин. Це право 
забезпечується через мережу дошкільних дитячих установ, загальних середніх, 
позашкільних, професійно-технічних і вищих державних і комунальних 
навчальних закладів з українською або іншими мовами навчання, яка 
створюється у відповідності з потребою громадян згідно з законодавством 
України про освіту. Насамкінець науковець Г. А. Скрипник констатує, що 
відповідно до закону державну мову можна використовувати, але не 
обов’язково, оскільки для цього є регіональні мови [3]. 

Ще категоричнішою є думка С.О. Соколової, завідувача відділу 
соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, доктора 
філологічних наук, яка вважає, що проект закону «Про засади державної мовної 
політики» суперечить Конституції України, порушує засади конституційного 
ладу й загрожує цілісності Української держави. Прийняття такого закону 
спричинить загострення мовного питання в країні, воно може спричинити 
непорозуміння між громадянами і навіть сутички на мовному ґрунті, а в разі 
спокійного розвитку ситуації та послідовного виконання положень закону 
призведе до поступової втрати українською мовою статусу державної, зведе її 
до положення однієї з регіональних мов, внаслідок чого Україна може втратити 
статус національної держави [3].  

Як висновок, хочемо констатувати, що історія України вже засвідчила, 
що українську мову не можна знищити законодавчо, забути чи зневажити.  
Вона – символ нашої незалежності та єдності.  

 
Література 

1. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/451/95 
2. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 
3. Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici 




