
Деканам факуль тенив, 
Директорам Ыст итупйв 
Директорам коледжчв 
Директору УФ МЛ 
Зав'хдувачам тдготовчих в\дд1лень

Шановш кер1вники, звертаю Вашу увагу на неэбхщшсть неухильного  
дотримання науково-педагопчними прашвниками, прашвниками  
адмЫ стративних 1 навчально-допом1жних служ б1 1 пщ роздЫ в вимог 
законодавства щодо мови освггнього процесу: вщповщно до Закону УкраТни «Про 
забезпечення функцюнування укра'Унсько'У мови як державноУ» (з1 змтами та 
доповненнями) (Ст. 21 Державна мова у сфер1 освИи), Закону УкраУни «Про вищу 
освггу» (31 змтами та доповненнями) (Ст. 48. Мова освггнього пронесу в закладах вищоУ 
освгги), Закону УкраУни «Про освггу» (Ст. 7 Мова освгги), Положения про оргашзацпо 
освггнього процесу у КиУвському нацюнальному уш верситеп1меш Тараса Шевченка (п. 
1.13) мовою осв1ТНього процесу (мовою навчання та оцшювання) в Ушверситет1 е 
державна (укра'Унська) мова. При цьому, Ушверситет мае прево прийняти р1шення про 
«... викладання одн1е'У, кшькох або вс1х дисцишпн, виконання шдивщуальнкхзавданьта 
проведения контрольних заход1в англшською мовою...» {Ст. 48 Закону Украти «Про 
вищу освту»),

Безумовно, викладач може використовувати в освп ньому п роцеа  дидактичш  
та ш юстративш  ш ш омовш  матер1али (першоджерета, унжальш видання, 
шструктивн! матер1али, графши, схеми, шфографжа, наочш матер1али при проведенш 
треншпв, матер1али кейав у яких м1ститься шшомовний текст/шформащя, надана 
стейкхолдерами, вщеоконтент для додаткового опрацюзання у якого немае 
укра'Уномовного дубляжу). як1 е цшними з точки зору подання новою орипналу, але при 
цьому викладач обов’язково мае забезпечити ознайомлення здобувач1в оевпи 31 
зм1Стом (надати тлумачення, коментар) державною (укра'Ун :ькою) мовою. Якщо для 
досягнення цшей навчально’У дисциплши необхщно використовувати шшомовш 
матер1али систематично, то у ГУ робочш програм1 слщ обов’язково зазначити мету, 
необх'гдшетъ та доцшыйсть використання на украУномовнш оевггшй програм1 

шшомовних (англо-, росшсько-, польсько-, китайсько- ...мовних) матер1ал1в.

Прошу нагадати пращвникам Ваших структурних шдроздЫв, що порушення 
вимог Закону УкраУни «Про забезпечення функцюнування украУнськоУ мови як 
державноУ» 1 Закону УкраУни «Про вищу освггу» е пщетагою як для роз1рвання 
контракту з науково-педагопчним пращвником, так 1 для припинення трудових 
вщносин 13 пращвником адмЫстративних або навчально-допом1жних служб.
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