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Шановний пане Івахнюк! 

Головному 
редакторові медіапроекту 
«Радіо без цензури» 
О. Івахнкжу 

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства 
освіти і науки України на Ваш інформаційний запит в межах компетенції 
повідомляє. 

1. За інформацією департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) учителям Клименко І. Л. й Микитенко О. М. за порушення 
педагогічної етики та мовного режиму в навчальному закладі оголошено 
догани (наказ управління освіти та інноваційного розвитку Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 24.03.2016 № 155-к «Про 
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників школи І-ІІІ 
ступенів № 78»). 

Директору школи № 78 Гаєвій С. Л. вказано на необхідність неухильного 
виконання законодавства України про мови та недопущення в подальшому 
порушення педагогічної етики педагогічними працівниками закладу. 

2. За інформацією департаменту освіти і науки Одеської обласної 
державної адміністрації та відділу освіти Чорноморської міської ради 
відповідно до запитів населення, з урахуванням історичних, територіальних 
умов регіону навчальні заклади міста Чорноморська здійснюють навчально-
виховний процес як державною мовою, так і мовами національних меншин, у 
тому числі російською мовою. 

У місті функціонують 12 дошкільних навчальних закладів (6 - з 
навчанням та вихованням українською мовою, 2 - російською, 5 - російською 
та українською мовами) та 12 загальноосвітніх навчальних закладів (5 - з 
навчанням українською мовою, 5 - російською, 2 - російською та українською 
мовами). 
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6 квітня 2016 року проведено нараду керівників дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міста щодо необхідності 
дотримання у навчально-виховному процесі навчальних закладів 
законодавства про мови, відповідального ставлення до формування і 
розширення україномовного простору, виховання у педагогів, дітей і батьків 
поваги до української мови. 

3. Стосовно ситуації у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховне 
об'єднання № 28 гімназія - школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад 
(ясла - садок) - центр позашкільної роботи» Дніпропетровської міської ради 
повідомляємо, що за інформацією департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації управлінням освіти та 
науки Дніпропетровської міської ради, у підпорядкуванні якого перебуває 
зазначений навчальний заклад, було створено комісію (наказ управління освіти 
та науки Дніпропетровської міської ради від 04.04.2016 № 99) з метою 
вивчення проблемної ситуації, що склалася у навчальному закладі, та 
перевірки фактів, викладених у інформаційному запиті та письмовому 
зверненні батьків учнів 2 В класу. 

За підсумками вивчення ситуації класному керівнику 2 В класу 
Комунального закладу освіти «Навчально-виховне об'єднання № 28 гімназія -
школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) - центр 
позашкільної роботи» Дніпропетровської міської ради Прокопенко Л. К. 
оголошено догану (наказ управління освіти та науки Дніпропетровської міської 
ради від 11.04.2016 № 69-0/6-кт). 

Директором цього навчального закладу проведено нараду з 
педагогічними працівниками щодо недопущення подібних фактів у 
навчальному закладі. 

Міністерство вважає неприпустимим порушення педагогічної етики та 
законодавства про мови з боку педагогічних працівників, що мали місце в 
навчальних закладах Києва та Дніпропетровська. 

Повідомляємо також, що з метою вдосконалення дієвого механізму 
реалізації конституційного права людини на освіту Міністерством розроблено 
новий проект Закону України «Про освіту», створюється робоча група з 
розроблення нових Державних стандартів загальної середньої освіти. 

З повагою, / ^ ^ 

Директор департаменту Ю. Г. Кононенко 


