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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 100
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                                          20 жовтня 2022 року

                                                                                       Початок засідання: 09:30
Присутні:
Голова Комісії:
Заступник Голови Комісії:
Члени Комісії:

Т. в. о. керівника апарату:
Головний спеціаліст сектору 
організаційного забезпечення, 
контролю та аналізу діяльності 
Апарату Комісії:

1. Мозгунов Володимир Володимирович
2. Мирончук Олександр Якович
3. Данилюк Ілля Григорович
4. Ковтунець Оксана Степанівна
5. Коляденко Олена Олександрівна
6. Мазур Наталія Василівна
7. Мазурик Данута Володимирівна
8. Новікова Ольга Олександрівна
9. Чернобров Юлія Анатоліївна
10.Ящук Лариса Петрівна

11.Сторожик Юлія Борисівна

Порядок денний:
1. Про організацію проведення іспитів на рівень володіння державною 

мовою.

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання.

ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. запропонував розпочати засідання.

Пропозицію розпочати засідання поставлено на голосування.
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Голосували:
Данилюк І. Г. – «за»;
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»; 
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мирончук О. Я. ‒ «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. – «за».

«за» ‒ 9;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

Мозгунов В. В. запропонував затвердити такий порядок денний 
засідання:

1. Про організацію проведення іспитів на рівень володіння державною 
мовою.

Пропозицію затвердити порядок денний засідання поставлено на 
голосування.

Голосували:
Данилюк І. Г. – «за»;
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»;
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мирончук О. Я. ‒ «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. – «за».

«за» ‒ 9;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Розпочати засідання й затвердити такий порядок денний:
1. Про організацію проведення іспитів на рівень володіння державною 

мовою.
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I. СЛУХАЛИ: Про організацію проведення іспитів на рівень володіння 
державною мовою.

І. ВИСТУПИЛИ:
Ковтунець О. С. поінформувала про надходження листа до 

Національної комісії зі стандартів державної мови № 01/01-23/1163 від 
07. 10. 2022 р. (вх. 870/22 від 10. 10. 2022 р.) від Запорізького національного 
університету з інформацією про призупинення проведення іспитів у зв’язку з 
безпековою ситуацією в Україні.

Повідомила, що на засіданні від 10. 10. 2022 р. (протокол № 96) 
Національна комісія зі стандартів державної мови надала повноваження 
Відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня 
володіння державною мовою скасувати реєстрації претендентів, які не склали 
іспит з 10.10.2022 р. та не змогли скласти іспити відповідно до реєстрації до 
14. 10. 2022 р., і надати дозвіл на повторну реєстрацію. 

Зауважила, що станом на 20. 10. 2022 р. Запорізький національний 
університет не розпочав роботи з проведення іспитів на рівень володіння 
державною мовою через постійну загрозу ракетних обстрілів.

Запропонувала надати повноваження Відділу стандартів державної мови 
та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою скасувати 
реєстрації претендентів, які не склали іспит із 17. 10. 2022 р. та не зможуть 
скласти іспити до фактичного відновлення роботи Запорізького національного 
університету, і надати їм дозвіл на повторну реєстрацію.

Мазурик Д. В. запропонувала усім зареєстрованим претендентам у 
Запорізькому національному університеті скасувати заяви на іспит і надати 
можливість зареєструватися в інших місцях.

Мозгунов В. В. доручив поінформувати Запорізький національний 
університет про скасування заяв претендентів на складання іспиту, а також 
надіслати усім зареєстрованим претендентам листи з інформацією про те, що 
вони мають можливість зареєструватися в іншій уповноваженій установі.

Пропозицію надати повноваження Відділу стандартів державної мови 
та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою скасувати 
реєстрації претендентів, які не склали іспит із 17. 10. 2022 р. та не зможуть 
скласти іспити до фактичного відновлення роботи Запорізького 
національного університету, і надати їм дозвіл на повторну реєстрацію 
поставлено на голосування.

Голосували:
Данилюк І. Г. – «за»;
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»; 
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
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Мирончук О. Я. ‒ «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. – «за».

«за» ‒ 9;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

І. УХВАЛИЛИ: Надати повноваження Відділу стандартів державної 
мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою 
скасувати реєстрації претендентів, які не склали іспит із 17. 10. 2022 р. та не 
зможуть скласти іспити до фактичного відновлення роботи Запорізького 
національного університету, і надати їм дозвіл на повторну реєстрацію.

Завершення засідання: 09:45

Голова засідання – 
Голова Комісії Володимир МОЗГУНОВ

Секретар засідання –
Член Комісії      Юлія ЧЕРНОБРОВ


