ПОСТАНОВА №293
Президії Національної академії
наук України
24 жовтня 2018 року
протокол № 22/10

РІШЕННЯ
Колегії Міністерства освіти
і науки України
24 жовтня 2018 року
протокол № 10/4-13

м. Київ
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Заслухавши та обговоривши доповідь голови Робочої групи
Української національної комісії з питань правопису (далі - Комісія) з
підготовки проекту Українського правопису члена-кореспондента НАМ
України Єрмоленко С. Я. «Про нову редакцію Українського правопису»,
Президія Національної академії наук України та Колегія Міністерства
освіти і науки України відзначають, що назріла необхідність створення
нової редакції Українського правопису у зв’язку з усталенням у вживанні
нових мовних форм і явищ.
Зміна мовних орієнтирів українського суспільства з українськоросійської двомовності на українську мову як єдину державну наклалася в
часі на відчутну зміну мовної практики, важливими ознаками якої стали
повернення в мовно-культурний простір великої кількості україномовних
текстів, заборонених в епоху тоталітаризму, відхід у минуле політичної й
мовної цензури. Нові умови мовокористування в різних сферах
(книговидання, друковані й електронні засоби масової комунікації, теле- і
радіопростір) спричинили появу численних паралельних форм, способів їх
графічного передавання, що виходить за межі чинного Українського
правопису. Суперечності між мовною практикою і правописом знижують
вплив літературної мови на консолідацію суспільства, діють деструктивно.
Становлення правопису сучасної української літературної мови
відбувалося поступово; воно тісно пов’язане з діяльністю академічних та
університетських наукових центрів. Етапними в цьому процесі стали
ухвалення «Найголовніших правил українського правопису» Українською
академією наук у 1919 році; пізніше так званого харківського правопису
1928 року, який був замінений на правопис 1933 року, що був спрямований
на зближення з російським правописом. Зближення з російським
забезпечував і правопис 1946 року, який у дещо зміненому вигляді
проіснував до 1990 року, коли було ухвалено досі чинну редакцію
Українського правопису.
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Діяльність комісій з питань правопису 1994-1996 і 2000-2002 рр. не
завершилася ухваленням нової редакції правописного кодексу української
мови.
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №4 1 6
затверджено новий склад Комісії, до якого увійшли фахівці мовознавчих
установ Національної академії наук України та представники
університетів. Рішенням від 27.06.2018 Комісія винесла проект нової
редакції Українського правопису на громадське обговорення, що тривало з
15 серпня до ЗО вересня поточного року. До Комісії надійшло понад
500 листів і звернень із зауваженнями, побажаннями й доповненнями
тексту нової редакції Українського правопису, частину з яких ураховано
під час доопрацювання тексту правопису. Комісія розглянула і схвалила
доопрацьований проект на засіданні 22 жовтня 2018 року.
Президія НАН України постановила та Колегія МОН України
ухвалила:
1. Доповідь голови Робочої групи Української національної комісії з
питань правопису з підготовки проекту Українського правопису членакореспондента НАН України Єрмоленко С. Я. взяти до відома.
2. Проект нової редакції Українського правопису, схвалений
рішенням Комісії 22.10.2018, схвалити в цілому.
3. Робочій групі з підготовки проекту Українського правопису (членкореспондент НАН України Єрмоленко С. Я.) невідкладно доопрацювати
текст нової редакції Українського правопису згідно із зауваженнями,
висловленими під час спільного обговорення проекту.
4. Міністерству освіти і науки України до 15 листопада 2018 року
подати доопрацьований проект Українського правопису на розгляд
Кабінету Міністрів України.
5. Контроль за виконанням цієї постанови/рішення покласти на
Віце-президента НАН України Пирожкова С. І. та заступника Міністра
освіти і науки України Стріху М. В.
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