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Мова освіти національних меншин 

У чинному Законі “Про освіту” (редакція від 19.02.2016 року) записано: 

“Мова освіти визначається статтею 20 Закону України “Про засади державної 

мовної політики”.  

У статті 20 названого Закону “Про засади державної мовної політики”, 

щоб стримати повернення століттями зросійщуваних українців до рідної 

мови, узаконено вільний вибір мови навчання та запроваджено вивчення 

“однієї з регіональних мов”, зрозуміла річ, російської, коли враховувати 

мовну ситуацію в постколоніальній Україні. 

Що ж до мови освіти національних меншин, то в пункті 8 статті 20 

цього Закону категорично заявлено: “У державних і комунальних 

загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням регіональними 

мовами вивчення предметів ведеться регіональними мовами (за 

винятком української мови і літератури, вивчення яких ведеться 

українською мовою)”. До речі, про школи з українською мовою навчання 

цього не зазначено, хоч би треба було. Таким чином дітей національних 

меншин та зросійщених українців закон ставить в особливе положення, 

ізолюючи їх від українського суспільства, від його цінностей і потреб. 

За даними Міністерства освіти й науки, у 2014/15 навчальному році 

українською мовою навчання було охоплено 3 281 644 учні (89,3 %), мовами 

національних меншин — 393 188 (понад 10 %), з них російською — 356 262 

учні. З цього випливає, що відповідно до вимоги Закону “Про засади 

державної мовної політики” кожен 10-й випускник середньої школи буде 

володіти державною мовою на рівні хіба що іноземної (кілька тижневих 

годин аж ніяк не можуть забезпечити повноцінне знання мови, та ще й коли 

оточення не українськомовне). Таким чином українська школа щороку 

випускає й випускатиме 32—35 тисяч потенційних сепаратистів, людей, 

духовно чужих Україні. 

В Україні, отже, склалася парадоксальна ситуація, коли національні 

меншини, переважно колишні колонізатори та їхні нащадки, й 

зденаціоналізовані українці набагато більш захищені й забезпечені в мовно-

культурному відношенні, ніж українськомовні українці. Держава незалежна, 

а закони колоніальні. 

Автори названого Закону по-злочинному проігнорували тлумачення 

статті 10 Конституції України, дане Конституційним Судом 14 грудня 1999 

року, і міжнародні правові документи — Рамкову конвенцію про захист 

національних меншин, ратифіковану Верховною Радою України 26 січня 

1998 року, та Гаазькі рекомендації щодо прав національних меншин на освіту 

1996 року (ці документи навіть не названі в преамбулі до закону), натомість 

за основу взяли так звану Європейську хартію регіональних мов або мов 

меншин, яка стосується захисту загрожених мов, а не людських прав. 



Класичний зразок підміни понять внаслідок фальшивого перекладу назви 

документа. 

Рамкова Конвенція про захист національних меншин була прийнята 1 

лютого 1995 року, тобто пізніше, ніж так звана Європейська Хартія 

регіональних мов і мов національних меншин, яка була проголошена 5 

листопада 1992 року. А як відомо, пізніший закон має переважальну 

юридичну силу: ним прямо або непрямо скасовуються суперечні положення 

попереднього закону. Тому надалі я посилатимусь на Рамкову Конвенцію 

про захист національних меншин. 

Рекомендації Рамкової Конвенції щодо мовних прав національних 

меншин, викладені в статті 14, категоричні, коли йдеться про саме право 

окремих осіб вивчати мову своєї меншини, і позбавлені категоричності, коли 

йдеться про державне забезпечення цього права: “У місцевостях, де 

традиційно проживають особи, які належать до національних меншин, або де 

вони становлять значну частину населення, сторони, у разі достатньої 

необхідності, намагаються забезпечити, по можливості та в рамках своїх 

освітніх систем, особам, які належать до цих меншин, належні умови для 

викладання мови відповідної меншини або навчання цією мовою”. Отже, 

тільки “в разі достаньої необхідності” і “по можливості” “намагаються 

забезпечити”, а не зобов’язані забезпечити. Причому це повинно відбуватися, 

як сказано в цій же статті, “без шкоди для вивчення офіційної мови або 

викладання цією мовою”. І в коментарях до цієї статті уточнюється: 

“оскільки знання офіційної мови є одним із чинників соціальної злагоди та 

єдності”.  

Таке саме застереження міститься і в Європейській Хартії про 

регіональні мови і мови меншин, в преамбулі якої сказано: “Захист і розвиток 

регіональних мов або мов меншин не повинні проводитися на шкоду 

офіційним мовам і необхідності вивчати їх”. 

У прямій формі мовне питання трактується в Гаазьких рекомендаціях 

щодо прав національних меншин на освіту, прийнятих під егідою Організації 

з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у жовтні 1996 року. Уже в 

першому пункті Гаазьких рекомендацій після твердження, що право осіб, які 

належать до національних меншин, на збереження своєї самобутності “може 

бути повністю реалізоване тільки тоді, коли вони добре оволодіють своєю 

рідною мовою у процесі навчання”, зроблено суттєву приписку: “Разом з тим 

особи, які належать до національних меншин, зобов’язані інтегруватися в 

більш широке суспільство держави через належне володіння державною 

мовою”. У Пояснювальній записці це положення ще раз повторюється: “Така 

інтеграція вимагає набуття міцних знань як мови національної меншини, так і 

державної мови”. Отже, йдеться про знання двох мов в однаковій мірі. 

З вище сказаного випливає основна рекомендація щодо організації 

середньої освіти національних меншин, сформульована раніше в 

Пояснювальній доповіді до Рамкової Конвенції у пункті 77 як “двомовне 

навчання”. Тут вона конкретизується: “Підходи типу “занурення”, згідно з 

якими викладання ведеться виключно державною мовою, за якого діти з 



національних меншин повністю інтегровані у класи з дітьми більшості 

населення, не відповідають міжнародним нормам. Це такою самою мірою 

стосується й сегрегованих шкіл, у яких уся навчальна програма викладається 

виключно із застосуванням рідної мови національної меншини протягом 

усього навчального процесу…”  

В Україні поки що майже всі школи для дітей російської, угорської та 

румунської меншин сегреговані, що не відповідає ні міжнародним нормам, ні 

потребам самих національних меншин. Хто домагається сегрегованих шкіл, 

обкрадають самі себе. У їхніх дітей таким чином зменшується у перспективі 

можливість для реалізації свого громадянського права, зафіксованого в 

пункті 2 статті 21 Загальної декларації прав людини: “ Кожен має право на 

рівний доступ до державної служби у своїй країні”. Без досконалого знання 

державної мови цей “рівний доступ” не може бути реалізований не лише в 

царині державної служби, а й у здобутті вищої освіти за вибором. У вищих 

навчальних закладах двомовного навчання ніяка держава забезпечити не в 

змозі. Та й чи потрібно це суспільству, державі? Тому жодна держава в світі 

цього не робить — ні в Європі, ні за океаном. 

Отже, пункт 8 статті 20 Закону “Про засади державної мовної 

політики” і в юридичному плані, і з погляду інтересів держави, суспільства 

вступає в суперечність з міжнародним правом і з міжнародним досвідом. Він 

лише свідчить про намагання укладачів закону законсервувати колоніальні 

стосунки в Україні. Права  без обов’язків — привілей окупантів.  

У школах, у яких навчання проводиться мовами національних меншин, 

відповідно до Рамкової конвенції про захист національних меншин (стаття 

14), ратифікованої Верховною Радою України 26 січня 1998 року, та 

Гаазьких рекомендацій щодо прав національних меншин на освіту 1996 року, 

повинно бути двомовне навчання, за якого частина предметів викладається 

мовою національної меншини, частина — державною мовою. 

 


