
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ : 
ДОСТУПНА ОСВІТА, ЯКІСТЬ МЕДИЦИНИ, 

ДОСТОЙНА ПЕНСІЯ



 Госпітальний округ — функціональне обєднання закладів 

охорони здоров’я, розміщених на відповідній території, що 

забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги населенню такої території. 



ТРАНСПОРТНА ДОСТУПНІСТЬ ЗАХІДНОГО ГОСПІТАЛЬНОГО 
ОКРУГУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ



Мова освіти як інструмент 
інтеграції в суспільство



ОСНОВНІ    АКЦЕНТИ

 Реформування освітньої галузі

 Мовна ситуація 

 Національний склад населення Чернівецької області

 Освітня мережа в етноконтактній зоні Чернівецької області

 Проблеми та перспективи використаного мовного

інструменту



КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

 Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

 Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в 
усіх сферах суспільного життя на всій території України.

 В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, 
інших мов національних меншин України.

 Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

 Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається 
законом.



Закон України «Про освіту» Стаття 7. Мова освіти
1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, 
загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та 
післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
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 мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням 
українською мовою.
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. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням 
мовою відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з 
навчанням українською мовою.
Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови 
відповідних корінного народу чи національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або через 
національні культурні товариства.



 українці - 75% 
 румуни 12,5%
 молдовани 7,4
 росіяни 4%
 інші  - 1,1%



АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ











Анкета
соціологічного опитування «Мовна ситуація у Чернівецькій області»





НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ 
ГЕРЦАЇВСЬКОГО РАЙОНУ

77%

6%

5%

2,50%

Румуни Українці

Молдовани Росіяни

РІДНА МОВА АНКЕТОВАНИХ ОСІБ
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Основна розмовна мова 
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Володіння державною мовою 
(українською)
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Забезпеченість мовних прав 
населення
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Необхідність вивчення тієї чи іншої 
мови
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не бракує української англійської іншої



РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕННЯ МОВНОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ДЕРЖАВНОМУ 
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ РІВНЯХ (%)
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Україна Чернівецька область



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


