Проект
вноситься народним депутатом України
Волошиним О.А. (посв. № 154)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 46 Закону України
«Про фахову передвищу освіту» (щодо імплементації
норм Конституції України, Європейської хартії регіональних
мов або мов меншин та рекомендацій Венеційської комісії)
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до статті 46 Закону України «Про фахову передвищу
освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 30, ст. 119):
1. Частини першу викласти у такій редакції:
«1. Мовою освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є
державна мова. Засади мовної політики в закладах фахової передвищої освіти
визначаються на підставі положень статті 10 Конституції України, Закону
України "Про освіту" та цього закону».
2. Частину другу доповнити словами: «а також навчання мовами
корінних народів або національних меншин України».
3. У частині третій слова «Заклади» замінити словами «Державні і
комунальні заклади».
4. У частині четвертій слова «англійської мови» замінити словами
«офіційних мов Організації Об’єднаних Націй».
5. Частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
«5. Заклад фахової передвищої освіти має право прийняти рішення про
викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних
завдань та проведення контрольних заходів мовою корінного народу або
національної меншини України, однією з офіційних мов Організації
Об’єднаних Націй, однією з офіційних мов Європейського Союзу за умови, що
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усі здобувачі фахової передвищої освіти, які вивчають відповідні дисципліни,
володіють цією мовою. У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше
студентів, заклад фахової передвищої освіти забезпечує переклад державною
мовою.
6. Особам, які належать до корінних народів або національних меншин
України, гарантується та забезпечується право на навчання в державних і
комунальних закладах фахової передвищої освіти, поряд із державною мовою,
мовою відповідного корінного народу або національної меншини. Це право
реалізується шляхом створення окремих груп з навчанням мовою відповідного
корінного народу або національної меншини України поряд із державною
мовою».
6. Доповнити новою частиною сьомою у такій редакції:
«7. Особам, які належать до корінних народів або національних меншин
України, в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти
гарантується і забезпечується право на вивчення мови відповідного корінного
народу чи національної меншини як окремої дисципліни в обсязі, що має дати
змогу таким випускниками провадити професійну діяльність у вибраній галузі
з використанням цієї мови».
7. У зв’язку з цим частини сьому-дев’яту вважати частинами восьмоюдесятою.
8. Доповнити новою частиною одинадцятою у такій редакції:
«11. Держава сприяє вивченню в державних і комунальних закладах
фахової передвищої освіти мов міжнародного спілкування, насамперед
офіційних мов Організації Об’єднаних Націй».
II. Прикінцеві положення.
1. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його
опублікування.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього
Закону;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
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забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
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