
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Функціонування державної мови в закладах вищої освіти регламентовано 

Законом України «Про вищу освіту». Зокрема, у статті 48 цього Закону 

зазначено: 

1) Мовою освітнього процесу в закладах вищої освіти є державна мова. 

2) Застосування мов у закладах вищої освіти визначається Законами 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та 

«Про освіту». 

3) Заклад вищої освіти має право прийняти рішення про викладання 

однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та 

проведення контрольних заходів англійською мовою, за умови що всі здобувачі 

освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. У 

разі якщо є письмове звернення від одного чи більше студентів, заклад вищої 

освіти забезпечує переклад державною мовою. 

Львівський торговельно-економічний університет докладає усіх зусиль 

для забезпечення розвитку української мови для зміцнення національної 

ідентичності, збереження національної культури, традицій, звичаїв, історичної 

пам’яті, а також забезпечення її подальшого функціонування як державо-

творчого чинника української нації. 

У п. 8.3 Статуту Львівського торговельно-економічного університету 

зазначено, що мовою викладання в Університеті є державна мова. З метою 

створення умов для міжнародної академічної мобільності Університет має 

право прийняти рішення про викладання однієї або кількох дисциплін 

англійською мовою та/або іншими іноземними мовами. Для викладання 

дисциплін іноземною мовою Університет утворює окремі групи для іноземних 

громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти 



фізичних або юридичних осіб, або розробляє індивідуальні програми. При 

цьому Університет забезпечує вивчення такими особами державної мови як 

окремої навчальної дисципліни. Перелік іноземних мов, якими здійснюється 

викладання навчальних дисциплін, визначається Університетом. 

У п. 10.1. Мова викладання Положення про організацію освітнього 

процесу у Львівському торговельно-економічному університеті зазначено, що 

викладання в Університеті проводиться державною мовою. З метою створення 

умов для міжнародної академічної мобільності Університет може приймати 

рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською мовою 

та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання 

здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мою. Перелік 

іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, 

визначається Вченою радою Університету. 

 


