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робилося в жодній країні світу, але ще складні
ший шлях необхідно пройти в недалекому май
бутньому, тим більше, що цю сферу постійно пе
реслідує хаотичність, непослідовність.
Так, від 1996 р. (рік прийняття Конституції
України), як показує аналіз, фінансування стан
дартизації (включно термінологічної) різко ско
ротилося. Держава стала акцентувати на потребі
запровадження міжнародних стандартів (МС).
Але, якщо у прикладних галузях запровадження
МС мало свої підстави і переваги, то запровад
ження термінологічних міжнародних стандартів
без урахування потреб розвитку національної
наукової термінології виявилося неефективним.
Офіційні, нормативні, правові акти стали
“збагачуватися” чужомовною термінологією.
Серйозність проблеми посилюється ще й тому,
що нинішня українська стандартизована науко
вотехнічна термінологія містить багато термінів,
скалькованих з російських, а національні стан
дарти не переглядаються через відсутність
фінансування. Процес запозичення чужомовних
слів стає майже неконтрольованим. Хибною
практикою є те, що чужомовні терміни запровад
жуються навіть там, де є всім відомі національні
терміни. Запозичення: провайдер (постачаль
ник), офіс (контора), сервіс (послуга, обслуго
вування), імплементація (впровадження), бенч
маркінг (постійне удосконалення) та багато
інших надають офіційним, нормативним доку
ментам суржикового характеру. Використання
російського чи англійського стилю викладу тех
нічного тексту знижує якість документів, набли
жує його до жаргонної говірки.

Слід зважати, що обличчям українського на
роду, його еталоном мають бути офіційні доку
менти (закони, укази, постанови, декрети, стан
дарти тощо). Вони засвідчують рівень культур
ного розвитку нації. Тому в багатьох країнах
приймаються закони про захист національних
мов від чужоземного впливу. Для прикладу, у
Франції, Швеції, Росії використання чужомовних
запозичень, за наявності національних термінів,
забороняється.
У цій сфері конче потрібно відновити робо
ту термінологічної комісії Держспоживстандар
ту України, налагодження зв’язків із іншими ко
місіями, комітетами, органами влади, щоб її
підходи ставали надбанням широкої громад
ськості й реалізовувалися у підручниках і на
вчальному процесі. Зміст освіти повинен якіс
но видозмінюватися у контексті розвитку укра
їнської літературної мови. Термінологічні стан
дарти повинні стати невід’ємними атрибутами
для вживання у найрізноманітніших сферах
діяльності людини.
Для піднесення авторитету й суспільної ролі
мови необхідно дуже відповідально ставитися до
такої важливої галузі, як термінологія. Цільова
державна програма стандартизації на 2006
2010 роки, метою якої є сприяння сталому зро
станню економіки, поліпшення захисту життя,
здоров’я людей, навколишнього середовища,
передбачає розроблення більше 8 тисяч стан
дартів. Від рівня їхньої мовної форми значною
мірою залежатиме культура української нації,
підняття в очах народу ціни його найголовнішо
го скарбу – мови.

ÓÕÂÀËÀ
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÃÐÅÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÌÎÂÀ
Â×ÎÐÀ, ÑÜÎÃÎÄÍ², ÇÀÂÒÐÀ Â ÓÊÐÀ¯Í² ² ÑÂ²Ò²
За ініціативою Науководослідного інститу
ту українознавства Міністерства освіти і науки
України та Міжнародної асоціації “Україна і світо
ве українство” у столиці України Києві 20 – 21
жовтня у приміщенні Будинку вчителя проходив
І Міжнародний Конгрес “Українська мова вчора,
сьогодні, завтра в Україні і в світі”.
У плані підготовки Конгресу Інститутом украї
нознавства МОН України та Міжнародною асоці
ацію “Україна і світове українство” було розроб
лено й розіслано по Україні та зарубіжних країнах
– Австралії, Америки, Азії, Європи 19 типів анкет
про стан, проблеми, перспективи української
мови в сім’ї, в системах виховання та освіти, в
науці й культурі, у ЗМІ, телебаченні та інформа
ційному просторі, у структурах законодавчої і ви
конавчої влади, у міжнародних відносинах…
У здійсненні дослідних, аналітичних та про
гностичних заходів разом із Міністерством ос
віти й науки активну участь взяли Міністерства
закордонних, внутрішніх справ і оборони, УВКР,
осередки Всеукраїнського товариства “Про
світа” ім. Тараса Шевченка, Всеукраїнського
педагогічного товариства ім. Г.Ващенка, обласні,
!

Київське управління освіти і науки, інститути
післядипломної освіти, українські й зарубіжні
кафедри й центри українознавства, “Шкільна
Рада” США та посольство України у Парижі, полі
тики, педагоги та вчені.
Надійшло понад 15 тисяч заповнених анкет
відповідей.
Для виголошення аналітичних доповідей на
Конгресі зголосилося понад 500 науковців, полі
тиків, педагогів усіх областей України та з 22 країн
світу – Австралії, Аргентини, Болгарії, Бразилії,
Великої Британії, Італії, Греції, Німеччини,
Франції, Польщі, Росії, Естонії, Білорусі, Казахста
ну, Данії, Канади, США тощо. Особливу активність
проявили учні, студенти, педагоги, батьки.
Із привітанням та визначенням вагомості про
блем мови і перспектив її розвитку до делегатів
Конгресу звернулися Президент України В.Ющен
ко, Голова Верховної Ради В.Литвин, святійший
патріарх Київський і всієї УкраїниРуси Філарет,
а також голови УВКР, Всеукраїнського товариства
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка, Всеукраїнсько
го педагогічного товариства ім. Г.Ващенка, депу
тат Верховної Ради України Г.Удовенко, посол

раїні. Найперше тому, що Конституцію як Закон
прямої дії не впроваджено в усі сфери життя, не
здійснюється контроль за її виконанням. На
слідок – те, що не виконується 10 стаття Консти
туції навіть у стінах Верховної Ради, яка її прий
мала. Незаперечні порушення Конституції де
монструють і окремі міністри та керівні органи
цілих регіонів України, однак жодних заходів
впливу на них не вживали ні гаранти Конституції
Президенти, ні Верховна Рада, ні Кабінет
Міністрів, ні судові органи.
Відомо, що в ім’я єдності, стабільності, роз
квіту суспільств Президенти Франції і Росії, Ко
ролева Великобританії видали Укази про
підтримку і захист державних мов у своїх краї
нах. На противагу їм, в Україні перманентно
практикується подання проектів на користь ви
вищення над державною мовою мови іншої дер
жави, навіть – мов етноменшин, що є фактами
антиконституційних дій, розпалює суспільні при
страсті та міжетнічні конфлікти. З ущемленням
прав державної мови прийнято Закон про мови
нац (етно) меншин.
В усі віки і в усіх суверенних державах дер
жавна мова виступала і трактувалася як найуні
версальніший феномен об’єднання суспіль
ства. Тому захищалася всією законною силою
суспільства і влади.
Абсурдна ситуація постає в Україні: окремі
політичні партії, конфесії, навіть державні орга
ни та службовці фанатично розпалюють ворож
нечу між селом і містом, різними регіонами Ук
раїни у сферах освіти, культури, головним чи
ном на мовному ґрунті й фактично стають на ан
тиконституційний шлях. Як наслідок – не загаль
нодержавні, а корпоративні, сектантські інтере
си відстоюють окремі фракції у Верховній та
іншого рівня радах; волю не суспільства, а олі
гархіввласників виконують ЗМІ; більшість ка
налів телебачення лукаво посилаються на пра
ва людини та колишні закони, і їх не позбавля
ють ліцензій, хоча не лише мовою, а й змістом
частина передач ЗМІ відгородилися від народу
й стали на антиконституційній позиції; стало нор
мою посідати державні й адміністративні поса
ди, не володіючи державною мовою, наслідком
чого є те, що навіть керівниками закладів осві
ти, науки, культури залишаються чи й признача
ються громадяни, які і знаннями, і свідомістю
поступаються школярам та студентам. Не вре
гульовано питання символіки та реклами, пріо
ритету державної мови у структурах бізнесу та
обслуговування населення. 92% преси, інфор
маційний, книговидавничий простір, за визнан
ням п.п. І.Чижа та О.Савенка, “окуповані в Україні
чужоземними виданнями”, отже, працюють не в
інтересах українського народу, а керівники дер
жавних органів управління миряться із цим, бо,
як кокетливо заявив п. І.Чиж, вони “проти на
сильної українізації”, хоча, не реформуючи старі
моделі, нав’язані новій владі прибічниками ста
рого світу, фактично консервують чи й відстою
ють колишню політику насильної русифікації.
Їхня діяльність з боку влади та суспільства не
піддається ретельному аналізу та правовій
оцінці, а їхні симпатії та інтереси стають замін
ником державної політики. Не випадково, що
спалахують інфекційні тенденції навіть сепара
тизму та місництва, а правоохоронні органи,
!!
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України у Франції Ю.Сергеєв, голова “Шкільної
Ради” США Є.Федоренко, посол Казахстану та інші.
Із доповіддю про стан і перспективи розвит
ку державної мови виступив Міністр освіти і на
уки України С.Ніколаєнко, а з доповіддю “Мова і
майбутнє народу” директор Інституту україноз
навства П.Кононенко.
На пленарних засіданнях виступило майже
40 науковців, педагогів, політиків, представників
міністерств, відомств, вищих і середніх на
вчальних закладів, представників культури і ми
стецтва, медицини, права, урядових установ.
Іще понад 200 учасників Конгресу виступили у
15 секціях.
Усі учасники Конгресу (понад 500) підготу
вали письмові аналітичні тексти, які будуть опуб
ліковані у ж. “Українознавство” та окремою книж
кою. Брошура “Українська мова – моя мова”,
підготовлена першим заступником міністра ос
віти і науки Б.Жебровським та завідувачем
відділом філософії освіти та освітніх технологій
НДІУ МОН України В.Крижанівською на основі
опитування учнів 2000 та 2005 років навчання,
була вручена всім учасникам Конгресу.
На основі всебічного обговорення проблем
розвитку української мови учасники Конгресу
прийняли Ухвалу, відзначивши:
1. За час розвитку України як суверенної дер
жави статтею 10 Конституції України українській
мові було визначено статус державної. Окре
мою Постановою Конституційного Суду було на
голошено, що Конституція як Закон прямої дії
має виконуватися на всьому просторі держави.
У зв’язку із цим усі державні за змістом та
значенням заходи органами та інституціями Ук
раїни повинні виконуватися державною мовою.
Реалізації цього положення сприяло слухан
ня питання впровадження державної мови в усі
сфери життя суспільства на сесії Верховної Ради
України. Питання української мови та українознав
ства розглядалося на Всесвітньому Конгресі Ук
раїнців, що проходив під головуванням Прези
дента і Голови Верховної Ради України та ухва
лам якого надавалася сила закону. Велику робо
ту здійснюють працівники системи освіти. Усе те
позитивно відбилося на стані й характері розвит
ку української мови у процесі розбудови освіти,
культури, державотворення, активізувало опти
містичні настрої, надії та прогнози у суспільстві.
Позитивні наслідки у вихованні й освіті зу
мовило поєднання української мови з україно
знавством.
2. Разом із тим учасники Конгресу одностайно
відзначають, що стан і тенденції розвитку мови в
Україні не відповідають Конституційним нормам і
викликають цілком обґрунтовану тривогу. Тривогу
і за стан української мови в зарубіжних країнах, де
набирає нових обертів асиміляція та зумовлене
нею затухання політичного, громадського, освіт
нього й культурного, навіть – конфесійного життя.
Діаспора потребує вагомої підтримки нашої
держави у справі розвитку української мови і
особливо – в Росії, де немає жодної української
школи, газети, теле чи радіо програми. На ба
гато мільйонів зменшилася кількість фіксованих
владою українців, що спонукає ставити питання
про синхронні прояви лінгво і етноциду.
Але головним є те, що рішучого втручання
влади потребує мовна політика та ситуація в Ук
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РНБО, хоча йдеться про національнодержавну
безпеку, миряться із цим.
У захисті народних інтересів та прав особ
ливу роль мають виконувати гарант Конституції
Президент і Кабінет Міністрів. Однак, Рада з пи
тань державної мови при Президентові діє не
ефективно: замість створення департаменту
ліквідовано навіть відділ мови при Кабінеті
Міністрів. Порушники державних законів та сус
пільних інтересів можуть не турбуватися: держав
на українська мова не має реального захисту.
Міжнародний Конгрес ухвалює:
1. Створити Всесвітню раду з питань укра
їнської мови на основі діяльності Міжнародної
асоціації “Україна та світове українство”, про
відних науковців і освітян українознавчого спря
мування. Визначити статус Всесвітньої ради як
координаційного органу збереження та розвит
ку української мови в Україні та світі. Діяльність
Всесвітньої ради законодавчо узгодити з діяль
ністю центральних органів влади України у сфері
мовної політики. Забезпечити неухильне вико
нання статті 10 Конституції України. Домогтися
вироблення програми державної мовної політи
ки з належною увагою до української мови як
основного чинника єднання народу, суспільної
комунікації та базового феномена національної
культури.
2. Верховній Раді України відхилити розгляд
Законопроектів про запровадження другої офі
ційної мови в Україні як таких, які порушують
Конституцію України та Рішення Конституційно
го Суду України від 14 грудня 1999 року № 10рп
про офіційне тлумачення положень статті 10 Кон
ституції України щодо використання державної
мови у навчальному процесі навчальних зак
ладів України.
2.1. Запровадити у Бюджетному Кодексі
спеціальний розділ “Фінансування Програми
розвитку української мови”.
2.2. Внести доповнення до Закону про адмі
ністративні правопорушення, передбачивши
відповідальність за порушення чинного мовного
законодавства.
2.3. Звернутися до Президента України та
Верховної Ради із запитом щодо спроб скасу
вання Закону України “Про ведення судочинства
українською мовою”, яке намагаються нав’язу
вати антиукраїнські сили у Парламенті та по
літичні партії й організації антиукраїнського спря
мування, сприяти заходам по їх нейтралізації.
3. Кабінету Міністрів України створити Держав
ний комітет з питань мовної політики, поклавши на
нього обов’язки контролю за дотриманням чинно
го мовного законодавства та належного функціо
нування державної мови в усіх сферах життєді
яльності суспільства. Узгодити діяльність Держав
ного комітету з питань мовної політики з діяльні
стю Всесвітньої ради з питань української мови.
3.1. Створити нову редакцію Державної про
грами розвитку і функціонування державної
мови на 2006 – 2010 рр., структура і зміст якої
відповідали б Конституції України.
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3.2. Забезпечити фінансування державних
програм, спрямованих на утвердження держав
ного статусу української мови.
3.3. Звернутися до МОН України із пропози
цією забезпечити фінансування і реалізацію з
2006 року розробленого НДІУ МОН України
проекту “Загальнодержавна сертифікація рівнів
володіння набутими уміннями та навичками з ук
раїнознавства, української мови та літератури на
засаді Загальноєвропейських Рекомендацій з
мовної освіти та на підставі інноваційних інфор
маційних технологій та програмного забезпечен
ня Всеукраїнських Інтернет олімпіад”.
4. НДІ українознавства створити центр з вив
чення лінгвоциду в Україні та в діаспорах, зав
данням якого є доводити факти лінгвоциду до
державних інституцій та громадськості України.
5. Вивчати мову в українознавчому інтегра
тивному контексті на основі різних курсів підго
товки та перепідготовки кадрів у системі про
світницької роботи для широкого загалу, зокре
ма товариством “Знання”, громадськими та
міжнародними організаціями, в т. ч. Міжнарод
ною асоціацією “Україна та світове українство”.
6. Розглянути можливість заснування експери
ментальної мережі “Народних шкіл та університетів
українознавства” за зразками досвіду діяльності
“народних шкіл” європейського співтовариства.
7. Звернутися із запитомпропозицією до ВАК
України та МОН України щодо відкриття Спеціалі
зованої вченої ради в НДІУ МОН України з украї
нознавства за напрямками: філософські науки,
історичні науки, філологічні науки, педагогіка,
історія науки і техніки, яка б забезпечила вико
нання та захист результатів досліджень на основі
інтегративної українознавчої методології в умо
вах упровадження стандартів Болонського про
цесу науковців як України, так і зарубіжжя.
8. Продовжити Всеукраїнське Інтернетопи
тування щодо проблем мови, культури, освіти в
Україні на засадах інформаційних технологій
НДІУ МОН України з метою підготовки до щоріч
ного Міжнародного конгресу у 2006 році.
9. Розробити положення про державну
підтримку концепції Інтернетжурналу “відкри
того доступу” “Українознавство” як середовища
сучасної україномовної культурологічної термі
нології та словотвору.
10. Повернути у загальноосвітні школи Украї
ни предмет “українознавство” як обов’язковий
для вивчення в усіх класах.
11. Провести порівняльний аналіз представ
ництва в системі освіти державної української
мови і української літератури згідно з Європей
ським освітнім стандартом викладання держав
них мов у системах освіти незалежних суверен
них держав, членів Європейської співдружності.
12. Створити ради по захисту і розвитку ук
раїнської мови в усіх областях України та в за
рубіжних центрах українознавства. Постійно ве
сти висвітлення стану і проблем розвитку дер
жавної української мови в ж. “Українознавство”
та в засобах ЗМІ і телебачення. Про наслідки
інформувати керівні органи держави.

