Ухвала
вченої ради філологічного факультету
Львівського національного універтету імені Івана Франка
від 17 січня 2011 року (протокол № 15)
Про проект «Концепції мовної освіти в Україні»,
запропонований для громадського обговорення на офіційному сайті
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
У результаті розгляду та тривалого обговорення тексту проекту «Концепції
мовної освіти в Україні» вчена рада філологічного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка одноголосно
ухвалила:
1.

Проект «Концепції мовної освіти в Україні» у запропонованому для
громадського обговорення Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту варіанті не можна ухвалювати через його суперечність з нормами
чинного закону про мови та положеннями «Європейської хартії
регіональних мов або мов меншин», згідно з якою будь-які заходи щодо
розвитку територіальних мов повинні здійснюватися «без шкоди для
викладання офіційної мови (мов) держави». Концептуальні засади
проекту скеровані першочергово на створення привілейованого стану для
однієї, а саме російської мови, та суттєво обмежують сфери вживання
української мови як державної.
2. Концепція мовної освіти повинна враховувати не політичне бачення
провладної партії, а на основі результатів наукових досліджень утілювати
збалансовану модель освітньої політики, що забезпечуватиме мовні права
представників української нації та національних меншин. З огляду на це,
у підготовці такого важливого документа мають взяти участь авторитетні
філологи-лінгвісти з НАН України та класичних університетів, а не лише
міністерські чиновники.
3. З метою ухвалення професійно якісної «Концепції мовної освіти в
Україні» необхідно скликати парламентські слухання з цього вкрай
актуального питання, за результатами яких створити кваліфіковану
комісію для формування фундаментальних державотворчих засад мовної
політики в освітньому просторі України.
4. Для того, щоб мовна освіта сприяла консолідації громадян у розбудові і
зміцненні Української держави, вимагати від Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України:
а) послідовно збільшувати кількість україномовних шкіл у східних і
південних регіонах держави, сприяти належному функціонуванню
української мови як державної в освітній сфері;
б) забезпечити в навчальних закладах України повноцінне використання
державної мови в навчальному процесі;

в) збільшити для студентів нефілологічного профілю кількість
навчальних годин для активного оволодіння державною мовою, для
підвищення культури фахового мовлення;
г) відновити для випускників середніх шкіл практику проведення
незалежного зовнішнього тестування державною мовою;
ґ) зробити обов’язковим незалежне зовнішнє тестування з української
мови;
д) здійснювати навчання для студентів-іноземців лише державною
мовою;
е) впровадити складання кандидатського мінімуму з української мови для
здобувачів наукового ступеня кандидата наук;
є) організувати безкоштовні курси з вивчення державної мови для
держслужбовців та дорослого населення України.
5. З допомогою академічної спільноти та національно-демократичних
політичних сил організувати постійний громадський контроль за
виконанням 10 статті Конституції України, прямою вимогою якої є
«забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в
усіх сферах суспільного життя на всій території України».
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