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Шановна пані Наталіє!

У відповідь на Ваш запит на отримання публічної інформації від 

05.05.2022 (р. н. ЗПІ-С-286/0-22) щодо навчання мовою корінного народу, 
національної меншини повідомляємо.

Законами України «Про освіту» (стаття 7), «Про повну загальну середню 

освіту» (стаття 5), «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної» (стаття 21) встановлено, що 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; 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. 
Статтею 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

визначено, що «класи з навчанням мовою корінного народу чи національної 
меншини України поряд із державною мовою відкриваються за наявності 
достатньої кількості заяв батьків чи осіб, які досягли повноліття, що належать 

до відповідного корінного народу чи національної меншини України». 

Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального 

закладу освіти не може становити менше 5 учнів.
У додатку 1 до Порядку зарахування, відрахування та переведення 

учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 
загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

mailto:foi+request-101571-0c9ba820@dostup.pravda.com.ua


05 травня 2018 р. за № 564/32016, вміщено зразок заяви про зарахування до 

закладу освіти. Зразок передбачає графу «інші обставини, що є важливими для 

належної організації освітнього процесу». При написанні заяви про 

зарахування до закладу освіти батьки можуть висловити побажання щодо 

мови навчання (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text).

З повагою
начальник головного управління
загальної середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко

Світлана Харченко 481 47 59
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