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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 89
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                              21 вересня 2022 року

                                                                         Початок засідання: 10:00
Присутні:
Голова Комісії:
члени Комісії:

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

1. Мозгунов Володимир Володимирович
2. Ковтунець Оксана Степанівна
3. Коляденко Олена Олександрівна
4. Мазур Наталія Василівна
5. Мазурик Данута Володимирівна
6. Новікова Ольга Олександрівна
7. Ящук Лариса Петрівна

8. Сторожик Юлія Борисівна

Порядок денний:
1. Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів 

державної мови від 13 вересня 2022 року № 280.
2. Про відмову у видачі державного сертифіката про рівень володіння 

державною мовою.

СЛУХАЛИ: Про тимчасове покладання обов’язків секретаря засідань 
Національної комісії зі стандартів державної мови. 

ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. запропонував розпочати засідання.

Пропозицію розпочати засідання поставлено на голосування.



Голосували:
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»; 
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»;

«за» ‒ 6;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. запропонував на період перебування у відпустці члена 

Національної комісії зі стандартів державної мови Чернобров Ю. А., покласти 
виконання обов’язків секретаря засідань Національної комісії зі стандартів 
державної мови на члена Національної комісії зі стандартів державної мови 
Коляденко О. О.

Пропозицію схвалити рішення поставлено на голосування.

Голосували:
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»; 
Мазур Н. В. – «за»
Мазурик Д. В. – «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»

«за» ‒ 6;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Тимчасово покласти виконання обов’язків секретаря 
засідань Національної комісії зі стандартів державної мови на члена 
Національної комісії зі стандартів державної мови Коляденко О. О.

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання.

ВИСТУПИЛИ:



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

1. Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови 13 вересня 2022 року № 280.

2. Про відмову у видачі державного сертифіката про рівень володіння 
державною мовою.

Пропозицію затвердити порядок денний засідання поставлено на 
голосування.

Голосували:
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»;
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова  О. О. ‒ «за»;

«за» ‒ 6;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Розпочати засідання й затвердити такий порядок денний:
1. Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів 

державної мови від 13 вересня 2022 року № 280.
2. Про відмову у видачі державного сертифіката про рівень володіння 

державною мовою.

I. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови 13 вересня 2022 року № 280.

І. ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. повідомив про лист  (вх. № 15/661 від 20.09.2022) від 

уповноваженої установи – Вінницького університету ім. Коцюбинського. 
У листі йдеться про відмову претендентки Грицевич С. О. складати усну 
частину іспиту. Ректор університету зазначає, що інструктори повідомили 
претенденці про наслідки відмови від відскладання іспиту, про можливе 
перескладання іспиту через чотири місяці, але претендентка все одно 
відмовилася виголошувати і записувати монолог. У листі також вказано, що в 
обов’язки інструктура не входить інформування Національної комісії зі 
стандартів державної мови про відмову від виголошення монологу. З огляду 



на описану в листі ситуацію виникла потреба у внесенні змін у рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови від 13 вересня 2022 року 
№ 280 «Про відмову у видачі державних сертифікатів про рівень володіння 
державною мовою», яким претендентку допустили до складання іспиту на 
рівень володіння державною мовою.

Мазурик Д. В. поінформувала, що досить часто Комісія не має 
об’єктивної інформації щодо причин відсутності в іспитовій системі усної 
частини іспиту. Комісія до сьогодні приймала як факт, що монологу на 
сторінці облікового запису претендента немає з технічних причин, хоча 
причиною могла бути відмова претендента від складання іспиту.

Мазурик Д. В. наголосила, що відмову від складання іспиту претендент 
має засвідчувати підписом, а також на необхідності запровадження 
протоколів, які мають готувати інструктори за результатами іспитових сесій.  

Мозгунов В. В. зазначив, що необхідно проводити роботу з інструкторам 
й пояснювати, що вони мають відразу повідомляти Комісію про відмову у 
складанні іспиту.

Мозгунов В. В. запропонував внести зміни в пункт 1 рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови від 13 вересня 2022 року 
№ 280 «Про відмову у видачі державних сертифікатів про рівень володіння 
державною мовою». Необхідно вилучити слова «Грицевич Софії 
Олександрівні» та викласти документ у такій редакції: «1. Відмовити у видачі 
державного сертифіката про рівень володіння державною мовою Усенку 
Віталієві Михайловичу, який зобов’язаний володіти державною мовою та 
застосовувати її під час виконання службових обов’язків, і допустити його до 
складання іспиту на рівень володіння державною мовою».

Мозгунов В. В. звернув увагу на неточність у формулюванні тексту 
проєкту рішення й оголосив перерву в засіданні для внесення змін.

Продовження засідання: 11:15

Мозгунов В. В. представив проєкт рішення «Про внесення змін до 
рішення Національної комісії зі стандартів державної мови 13 вересня 2022 
року № 280»:

«Відповідно до частин першої та четвертої статті 47 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної», підпунктів 
пунктів 7 і 12 Положення про Національну комісію зі стандартів державної 
мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 
2019 року № 911, з урахуванням інформації, що міститься в листі 
уповноваженої установи – Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського від 20 вересня 2022 року №15/661, 
що надійшов до Національної комісії зі стандартів державної мови 20 вересня 
2022 року й був зареєстрований за № 821/22, діючи в умовах введеного в 



Україні воєнного стану, Національна комісія зі стандартів державної мови на 
засіданні (протокол № 89 від 21 вересня 2022 року) вирішила: 

1. У пункті 1 рішення Національної комісії зі стандартів державної мови 
від 13 вересня 2022 року № 280 «Про відмову у видачі державних сертифікатів 
про рівень володіння державною мовою» слова у давальному відмінкові 
«Грицевич Софії Олександрівні» вилучити, виклавши його в такій редакції: 
«1. Відмовити у видачі державного сертифіката про рівень володіння 
державною мовою Усенку Віталієві Михайловичу, який зобов’язаний 
володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових 
обов’язків, і допустити його до складання іспиту на рівень володіння 
державною мовою».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 
Національної комісії зі стандартів державної мови Мозгунова В. В.»

Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови 13 вересня 2022 року 
№ 280» поставлено на голосування.

Голосували:
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»;
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова  О. О. ‒ «за»;

«за» ‒ 6;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

І. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про внесення змін до рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови 13 вересня 2022 року 
№ 280».

IІ. СЛУХАЛИ:
Мозгунов В. В. представив проєкт рішення «Про відмову у видачі 

державного сертифіката»:
«Відповідно до частин першої та четвертої статті 47 Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної», підпунктів 
пунктів 7 і 12 Положення про Національну комісію зі стандартів державної 
мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 
2019 року № 911, пунктів 8 та 10 розділу ІІІ Порядку перевірки рівня володіння 



державною мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів та 
критеріїв оцінювання, затверджених рішенням Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 13 травня 2021 року № 20, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 08 липня 2021 року за № 897/36519 (зі змінами), 
з урахуванням інформації, що міститься в листі уповноваженої установи – 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського від 20 вересня 2022 року № 15/661, що надійшов до 
Національної комісії зі стандартів державної мови 20 вересня 2022 року й був 
зареєстрований за № 821/22, у зв’язку з недотриманням під час складання 
іспиту на рівень володіння державною мовою вимог частини шостої статті 48 
Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної» та пункту 5 Порядку проведення іспитів на рівень володіння 
державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
14 квітня 2021 року № 409 (зі змінами), діючи в умовах введеного в Україні 
воєнного стану, Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні 
(протокол № 89 від 21 вересня 2022 року) вирішила: 

1. Відмовити у видачі державного сертифіката про рівень володіння 
державною мовою Грицевич Софії Олександрівні, яка зобов’язана володіти 
державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 
Національної комісії зі стандартів державної мови Мозгунова В. В.»

Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про відмову у видачі державного 
сертифіката» поставлено на голосування.

Голосували:
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»;
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова  О. О. ‒ «за»;

«за» ‒ 6;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

ІІ. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про відмову у видачі державного 
сертифіката».



Мозгунов В. В. запропонував обговорити процедуру відмови від 
складання іспиту або його частин під час наради.

Завершення засідання: 11:25

Голова засідання – 
Голова Комісії Володимир МОЗГУНОВ

Секретар засідання –
член Комісії      Олена КОЛЯДЕНКО


