
Інформація про діяльність Ради представників громадських об’єднань корінних народів, 

національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України в 2021-2022 роках 
 

 

Радою проводився постійний діалог з представниками державних органів, міжнародними 

партнерами щодо забезпечення реалізації корінними народами, національними меншинами 

України конституційного права на навчання рідною мовою, вивчення рідної, державної мов у 

закладах освіти. 

Комунікація здійснювалася в формі засідань Ради (в режимі відеоконференцій) та онлайн-

консультацій. 

 

Під час засідань Ради було розглянуто такі питання:  

 обговорення проєкту Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної 

середньої освіти щодо врахування особливостей вивчення мов та літератур корінних 

народів, національних меншин; 

 обговорення законопроєкту «Про національні меншини (спільноти)» в частині освіти; 

 навчально–методичне забезпечення освітнього процесу в класах з навчанням чи 

вивченням мов і літератур корінних народів, національних меншин закладів загальної 

середньої освіти;  

 підвищення кваліфікації вчителів. 

 

За результатами обговорень та відповідно до пропозицій, висловлених представниками 

громадських об’єднань угорської національної меншини, з метою поліпшення вивчення 

державної, рідної, інших мов учнями класів з навчанням мовами національних меншин, МОН 

внесено зміни до Державного стандарту базової середньої освіти стосовно збільшення кількості 

годин на вивчення мовно-літературної освітньої галузі (постанова Кабінету Міністрів України від 

30 серпня 2022 р. № 972). 

 

У типовій освітній програмі для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, що 

розроблено відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти, визначено загальний 

обсяг навчального навантаження для класів з навчанням мовою корінного народу або 

національної меншини поряд з державною чи з навчанням українською мовою та національної 

меншини вивченням мови або корінного народу, розроблено відповідний типовий навчальний 

план, а також перелік модельних навчальних програм. 

 

Члени Ради також співпрацювали з Державною службою України з етнополітики та свободи 

совісті, Офісом Ради Європи в Україні, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. 

 

Взято участь в : 

 онлайн-зустрічі членів Ради з представниками Офісу Уповноваженого з прав людини 

щодо забезпечення освітніх прав національних меншин в Україні на навчання рідною 

мовою; 

 обговоренні проєкту п’ятої періодичної доповіді України про виконання Рамкової 

конвенції Ради Європи про захист національних меншин; 

 нараді з питань дотримання прав національних спільнот під час війни  та налагодження 

подальшої співпраці з національними спільнотами, що відбулася під головуванням 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця (15.07.2022); 

 обговоренні потреб представників національних меншин та координації співпраці з 

міжнародними організаціями, національними, місцевими органами влади в умовах 

війни (зустріч в Офісі Ради Європи, 21.07.2022); 



 обговоренні законопроєкту «Про національні меншини (спільноти) України», 

організованого Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації 

та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і 

міжнаціональних відносин, 22.11.22); 

 зустрічі з представниками Консультативного комітету Рамкової конвенції Ради 

Європи про захист національних меншин щодо впливу агресії російської федерації на 

стан національних спільнот (21.11.22).  

 

 


