
MIttlc]T,EPCTBO охоl,они здоl,оl],я укрАiни
дOн ЕцI)кий ндцtоtlллIl1,1 и йl NIЕдl4tItlий унII}ЕрсрIтЕ1

вул. Привокзальна, 27, м Jlиман, !,онецька область, Украiна, 84404,

ernail: contact@dsntu.edu.r"ra; web,http.//www.dnrnu.eclu.ua; код СДРпоу 020l0698

I"lAKA:3

l 5 вересн я 202l р.

Про дотрI.tманIlя мовll0го
закOнOдавства в ДtlМУ

На виконання с],. l0 Конс,r,и,гуrtiт УкраТгlи, Закону УкраТни <<Про

:]абе:]пеllення (lyгtKltioltyB;tHHя yKpaiIlcbKOT N{оt}и як деI))I(аRно[>>, ст. 7 Закону

УкраТни <Гlро t,lcBi,гy>, ст,, 48 Заксlrlу УкltаIllи <<Про вишу ocBiT,yii, а тако}к

вiдповiдно ло pitlleнb Конституцiйгlсlго Суду УкраТни вiД l4.12 l999 ль l0

рп/99 про офirriйне тлуN,IаtIе}]t{я п()ло)кеIiь стат,гi l0 Коlrстит,уitiй УкраТrlи

щодО 3zlс,госувttння дер)каRноТ мсlви орI,iiнаN{и /tc1lllcttBгttli' RJIали, о[)t,zlн?lми

tttiсцевогtl Cil\ltlt]Pя.lVI]illlIIя Iil R}1l(оl)llсlilIIня ll } IliltiIlaJI1,1{ON4\ прtlrtесi t]

навtIыlьних заклi]дах УкраТitи, Bi;t l6,07.2()l9 J,I! l0p/20l9 про ви:]нання

Заксlrrу УкраТни <<IIpo tlcBiTy>> такиN,l, Lцо гttlвгtiс,гttl вiдгlсlвiдае КонституLrii

УкраТни, лисl,а MiHicTe1loT Btt освi,t,и i нау K1.1 Украiни Bi:t l 5 02 202 l }l9li9б7

к Про дотрtt ман tl я м()вн ого закOltоjlаt]с,гва у ()сt]l"гIl ьоN{v Il pollecl )

t]АКАЗУI{):
l. /(оrри]\lувil],ись rl oclзitHb()Nly i travrcilBt)N,ly проltесах ,га1 t} лlяльнOс,I,1

,Щонешького нацiоttiylьного Nlедиtlн()I,о уrrit}ерсит,е,гУ (далi Унiверси,гет) ноllм

мовного заlконодавстRа,
1.1. М()в()к) освiгнь()I\) lll)()t(ccy в 1lritlellcиleTl С Деl))Каl]На NlOL}a,

За бажан гlя м :злсlбl,вачi tr ви tцоТ clcBir и ун iверсит,е], стRорIOс MO)I(JI и вос t i

дJlявивlIеllIlя llиN4И N,Iоt]И KOpltl}l()I'() tlitр()дУ. t,Iii11l()[litJlbllиx N,lеtIши}1 Украilrи яIк

окllепtrэi дисциI tлiн и,

Rикладання iно:земноТ мс,lви в yHiверсиrcтi :з/]lйсгtlос,t,ься Biдtlotli/tHottl

iгtозеп,l Horcl itбо дер)(аt}11()ю м()R()tо.

l 2. Робо,iоlо N,Iовою iIiяJll,tlOC'l'i чtltверсиtеl,у,у l()|\4v ,tttслi м()в()к)

заходiв, зустрiчей та мовою робо.lсlгtl спiлкування" € державна мова.

уръзi якщо пiд час засiдання, заходу або зустрiчi використовусться

iнша ,ооа, нiж державна, мае бути забезпе,lений переклад державною

мовою.
робочоtо мовок) мirrrнарод}lих :]аходiв, заtсiдань, зустрiчей с державна

таlабо iнша мова, t}изначена органiзаторами чи мiжнародним догоt}ором. Пiд

6г3Ng

]асlдан ь.



,ta0

засiдаtlь, зустрitlей,га рOб()tlоl,() спiлкуllанltrl ви:tt]il.lеtl()г,О ltолit осlб:]

iьtсl:lеплlIями.tи tlссlСlitшли бе:з I"p()N,litilяtIc,гt}il N4())(c l]itс],()соt]уt]i}тися iгtша MoBil,

при iltrят,riа /1ля yllilctt и Icl в.

1.3.IV{ОI]оtt)Дi,rlоrзс1.1tсгвltIil.'tОкуN4Сtlltltlбiгу.ЛокаЛЬНl4ХаКТlВ.Щ0

регулtоlо.гь дiя"цbHic lь yHiвсрсИ I,с,r,у с llep)I(atBнa N"{OBit.

1.4. HixTo lIe MO)ltc буr,и t,lpиN4vlIIctll,iil вик()рист'()tsУr]i]Т ll ПiЛ tIac

перебУвzitIнЯ tta poClt1,1.1 
,гаt викtltlilLlt{rl сlСlсlв'язкlв Зil l'Р}:1Овиl\,| дtоt,оl}()ром iHLrry

MOBv, ttiи< /]cllit,,rn,,,r, KlliM crli()pe}ltjrl l0ри/lиll}Iих, ,t,exltitlгiиx, iнrРормашiйrlо

I)eKJli:lN4}I}.tx.T.eKOrlB ra ittLtlих пtlвi]ttlмлень iдtlкумент'iВ (У Т'tlМУ ЧИСЛi УСНИХ),

адресаlаN,Iи ,lKl.tX с. ittoзcпltti lIи особлt без I,ро]\4адя}lстI}il, IоридиIltli особи,

nprun" i гtсlсадсltзi особи itlсl:земrlих l1ep)I(at} i lllt>tcttitpcl/_ltiиx tlрr,анiзаuiй,
'I'py:rclBi лtlItlI}ори t} уrriвеllси,гст,i (кtlлI,гllакr,и) укJlitДi1lO,гьсЯ /tерI(i}t}ноЮ

MOt}OK), шIо riс псреttlкод)I(tlс викOриO,гOt]ува,Iи с,r'оРОНilМИ ТРУДОВОГ0 ДОГOВOРУ

йог,t,l гtереклад.
l .5. MoBt)K) llitчки в vttiBe1,)cиrel i ( деl])каIJн?l N,{oIJa.

HayrcclBi виданrIя ytr iвеtrlси,l,е,т,у пуб.iliкуIOться дер)(авною I\4oBol(),

анг,лiйськсlгсl N,I()BOIO тit/абtl iгttttими сltРirtiйними ]\,l0вilI\,Iи Свропейського

Соr<l,зу. У разi пуСlлiкlrцrТ iritг,.ltiйськоttl N4OI]Ot() l,а/абtl iгtшlимlt о(liшiйними

мовамИ Сврtlпейськог,() Ссlкlзч tlпублiкованi шлатерiалIf N\ аю,гь

суп})()I}()л)куltа.гися altrll rtцitttl I а псllс.lliкопt клI()(I()t}их ciliB дерх(аl}ноI()

MoBoto.

/[исергаl_tiТ осlб. якr :злобувiлкlт,Ь сгупiнь доl(,г()ра tРiлософiТ,.доктора

bli}yl(, абсl у гtеllе.чбitчсttих ]аконом t]иllil/tцax }t?lyKOt]l догlовlдl Y раз1 :]ахис1у

l.iilук()t}их J]OсrlгtIсFIь, опубlriк<lваtIих у виг"ltялi MoHill,padlii або суrсупнос,тi

сгirlеЙ у вi,г,tизнrltЛих,lа/rtбСl мlltсrlарС_lдFlих рецеtlзоt]аних dlахових виданнях, it

також ав,гtlре(lераги га вiдг),ки оп()tIе}tтiiз виконуIоться держаt}l]ою MOB()IO

або irнглiйськсllо MOBсIIO.

/_\"lIя сrа,r.ей. опубrtiкованих у пlitrtllillэ()лtiих r}lахових t]иданнях iншими,

Hilt анr..ltiйськzt, мOt}itl\4и, спецiаuliзсlвана BIte}la радtl своТпl рiшенням ]\"lоже

зсlбов'язатинitдil,ги переклад або KopoтKy ill]о,гацiю с,гат"r,i державною мовою.

I'lублrчний зirхист. /iисср,гацii на ,злilСlу,т"гя с,r,упеня дOктора (liлсlсоt|liТ,

публi,lttий зirхист нilуI(ових д()сяI,tIсtIь ч I}иl,Jlrl,цi лиссtr1,1,ацiТ або опублiков;rrlоТ

M()llOt.pa(|liT, aсltl .}il c},KytIttic,tttl cla,r,cii ilJlя I|рисуджеLiLlrl с,r,упеня дOк,гора наук

здiйснrtlс,1ься дерх(аl]ноIо N{ot}OIO або, зtt бажанням :здобувача, англiйсIlI(ою

MoBol().

N4сlвою пуб;ti,tних }|ttуI(ових зirходit] t} vtliверсит,е,тi (гrауковi

l<онференulТ, Kpyi",li сt,<lли, симltсlзiуп,lи. Ccb,tiгlaIptI. }rlllц91,1 u]l(t)ли гош()) мо)ке

бути llcp>t(aBlltl N,lot}it l,ir/aбtl irнг,rttйсьl(а N,IOBil,

Мовсlю пуб.lti.ttiих t{ilукоIJих заtходiв в унiверситетi на T,el\,ty певноТ

iHo:leMгtoT Mt_lBt.t (мtltзс.l:знilвство) абО iноземнОТ лiтерагури може бу,ги

вiдгlовiдrlа i но:зсмна N{оtsа.

Якщо проt]еденllя нilукоt}ого зilх(lду здiйсню€тьOя lнOзеN,IноI() мовою,

tlргагti:затсlр" зtrбов';l:загli llt,BiltoMи],и п})() цс уtlасникiв заходу за:]далегlдь, У

l,al(Ol\4y trlазr злiйсt]е11нrl переl(л?rду дер)кавноtо мовою не с обов'IIзкOIзим,

ia бу:tьяtких обст,аt}ин особа, яr<а Clepe УtliлС'гь у Сlудьякому публiчному



науковому заходi, не мох(е бути позбавлена праtsа використовувати

державну мову.
l.б. Мовою проведення культ,урномистеLtьких, розважальних та

видовищних заходiв в унiверси,Iетi с дерх(авна мова. Застосуван+{ялiнших мов пiд

час такиХ заходiВ дозволясТься, якщО це випраВдано худОlttнiм, ТВОРЧИI\4 задумом

органiзаторiв захо ду, атакож.у випадках, визначених законом щодо порядку

реа"гriзашii прав корiнних народiв, нацiональних меншин Украiни, Положення цiеi

L{астини не поширюю,ться на зас,госування мов пiд ,lac t]иконанн я ,гаlабо

uiлruоре"ня пiсенi,, iнших музиl{них TBopiB з текстом, фонограм,

ёупроuiл (конферанс) куль,гурноr,Iисl,ецьких, розважа'ьних та

видовищних заходiв в унiверситетt здiйrснюсться державною моRо}о, У разi якщо

.ynpb"io (конфераосj злiйснюе особа, яка не володiс державною мовою"

органiзатор забезпечус синхрсlнний абtl послiдовний переклад такого

виступу державною мовою 
,,i irrrhппьляttiйн )о культурно

оголошен ня, афiшi, iH шi iHc}opMaLtiй Hl матерlал и п[

мистецькi та видовишнi заходи, якi вiлбуватимуться в унiверси1етl, 1 вхlднl

кВиТкИдля.вiдвiДУВанняциХЗахОДiввиготоВЛЯЮТЬсяДерЖаВноЮМоВоЮ.В
оголошеннях, а(iiшах, iнших iнdlормачiйних матерizшах допу:кlетьс:

u"пор"arання iнших мов поряд з дерх(авною мовою, при цьому текст lншою

мовою не Mo)t(e бути бiльшим за обсягом та шlриdlтом, Hirk текст fер}кавною

мовою. Вимоги шодо розмlру шрисРту не. €] обов'язковими при написанн1

власних iMeH виконавцiв, назв колективiв i TBopiB, захиlцених законом

торговельних марок (знакiв для тоRарiв i послуг),

l."7. МоuоЙ музейноТ спраt}и та мистецьких виоl,аRок в унlверситет1 €]

держаI]на мова.

IчIузейниЙ облiк у музеях унiверситету здiйснюсться державною мовою,

lнформашi" npo музеи"i предмети, шо демонструються L} музеях та на

МисТеЦькихВисТаВках,ПоДасТЬсЯДерЖаВноtоМоВоЮ'ПогlлЗДерх(аВноЮ
мовtlюiнформаLtiя про музейнi пllелмети може лублювitтися 1нtшими мовами,

у письмовiй iнфор*uчiт про музейнi предмети напис iншокl мовою

розмiщуеться нижче або пpaвopylt вiд напису державною мовою,

Iнформаrriйна пролупчii' про музей чи виставку викону€ться

державною мовою , аза потреби  також iншими мовами,

1.8, YHiB.p."r., зобоЪ'rзаний видавати дер*u:1:,::овою не менше

50 вrдсот.кiв ycix виданих ним упродовж вiдповiдного к,tлендарного року

назв кни}ккоtsих видань,

l_{я вимога не поширюсться на видавничу продукц1,1 1iii,1
кримськотатарською мовою, iншими мовами кtlрiнних народlв чи нацlональни.х

МеНшинУкраТниЗарахУFIоккоutтiВДержаВНоГоr.а/абомiсltевихбtс)Дх<етtв
вiдповiдно до законOдавс],ва щод() порядку 1tеа,гriзаrriТ прав корiнних народiв,

нацiональних меншин Украiни, 
их С Державна, i

Словники, пiдручники та розмовники., однl€ю з моR як

кних<ковi видання з iдентичними за змiст,ом текст,ами двома i бiльше

мовами, однiсю з яких с державна, вI]ажаються книжковими виданнями

o*o*T;oiж;;i 
уriuер.итету викорис'овуються винятково комп'ютернi



програми з iн,герфейсом користуt]ача державною мовOю.

/_[о створення iнтерфейсу кори0тувача дер)кавною мовою для

комп'ютерноi програми мо)ке використовуватися комп'ютерна

iнтерфейсом користуваrlа англiйською мовою.

Пiд час закупiвлi комп'l0]]ер}lих програм Для унiверситету обов'язковок)

умовою с наявнiс,гь iн,герсреiiсу корlисl,увача.дерх{аt]ною моtsою, KpiM випадкiв,

визначених абзацоN.{ другим tIастини Tpeтbot цl€l cTaTTl.

Унiвероитет використову€j для ocBiTHix потреб комп'ютернi програйи з

tнтерфейсом корис],увача дерiкавною мовою.

flo створення iнтерфейсу користувача дерх(авною мовою для вlдповlдноl

комп'ютерноi програми може використовуватиоя комп'ютерна програма з

lнтерфейсом користуtsача англiйсько}о мовою,

1.10.Iн(lормацiя для загального ознайомлення (оголошення, зокрема Ti, якi

мiстять публiчну пропозицiю укласти договiр, покажчики, вказiвники, вивiски,

повiдомлення, написи та iнша публiчно рсlзмiще}iа текстова, вiзуальна i звукова

iнформаrriя, що використовусться або може використовуватися для

iнформування необмеженого korla осiб про товари, роботи, послуги, певних

суб'сктiв господарювання, посадовиХ, службовиХ осiб пiдприсмств або органiв

держаRноi влади, органiв мiсцевого самоврядування) подаеться державною

мовою, якщо iнше не визнаtrеL{о :законодавством. v
Iнформашiя для загального ознайопллення може дублюватися iншими

мовами згiдно iз законодавством.
|.l l. MoBolo публiчних заходiв в унiверситетi е дерх(авна мова, якщО iНШе

не I]отановлено Законом.
публiчними заходами с, зокрема, збори, конференцii, мiтинги, виставки,

навчальнi курси, семiнари, т,ренiнги, лискусli, форуrи, iншi заходи, лоступнi або

вiдкритi для учасникiв таких,заходiв вiльн0 чи за запрошенням, за плату чи

безоплат,но, гlостiйно, перiолиt|но, одноразово або час вiд часу, шо
органiзовуIоться повнiстю або частково унiверситетом.

у разi застосування пiд час публiчного заходу iншоi мови, нiж дерхtавна,

унiверситет зобов'язаний забезпечити синхронний або послiдовний переклад

державною мовою, якшо цього вимагае хоча б один учасник публiчного заходу.

L|e полоlкення не поширюк)ться на заходи для обмеженого кола осiб та

заходи, органiзованi спецiально для iноземцiв таlабо осiб без гроМаДяНСТВа.

заходи, спецiально органiзованi для вивчення iноземнот мови, проводяться

державноrо таlабо вiдповiдною iноземною мовою.
l l2. Виготовлення TexHi.tHoT, проектноi документаltii вiдповtДно До

договору, стороною якого е унiверситет, здiйсню€ться державноЮ МОВОЮ.

l 13. Мовою у сферi надання медичнот допомоги та медичного

обслуговування в унiверсит,етi с державна мова.
на прохання особи, яl(а звертасться за наданням медичноl допомоги чи

послуг з медиtIного обслуговування, ТТ персончrльне обслУгОВУВаННЯ МОЖе

здiйснюва,гися також iншою мовою, прийнятною для cTopiH.

Унiверситетська клiнiка складае документи, якi стосуються СТаНУ ЗДОРОв'Я

паltiснтiв, державною мовою.
Мовою aKT,iB, якi регулlоIоть дiяльлtiсть, Унiверситетськоi клiнiкИ С

вiдповiдноi
програма з



державна мова.
1 l4, Спортивнi заходи, у тому числi мiжнароднi, проводяться в

унiверситетi державною мовою.
Спецiаr_гlьнi iншомовнi термiни, що в}киваються в окремих видах

спорту, мо}куть I]икористовуватися без перекладу.
lнформацiйнi та iншi оголошення пiд час проведення спортивного

заходу виконуються деря(авноIо мовою, Пiд час мiх<наролних :}аходiв T'aKi

оголошення мох(уть дублюватися iншими мовами.
Вхiднi квитки для вiдвiлування сгIортивних змагань, iнша

iHdlopMarriйHa пролукчiя про сtIортивнi :змагання в унiверситетi
виготовляються державною мовою. Написи на вхiдних квитках на

мiэrснароднi спортивнi змагання, iнша iнформаrriйна гrролукшiя прО

мiхснаролнi спортивнi змагання в унiверситетi можуть такох< дублЮВатиСя
iншими мовами,

1,15. Послуги у ccPepi ,I,рitнспор,ту rl унiвсрсиrе,гi tlадаlO,гься дер)I(авноЮ МОВОЮ.

У т,ранспор,гi моtsою iH(lclpMttlrii, оголоt]]ень, повiдомлень, наПиСiВ,

довiдкових слуiкб € державна MoB?l. У разi гrотреби ця iнформаuiя Moitte

лублюватися анг.lriйськок_l моttою.

1.16, Вололi,ги лерtr(аt}liоl() моl]ою в yrriBepcllTeгi та зilстосоt]уваr'и ii Пlд rlila

t]иl(()наLlня с.ltу>кбсlвих обtltl'язкitl зсlбtlв'язаtti, *.

 ректор;
 педаt,()г,i.tнi, наукоtх)педаг,tlгi,rгrt i rlayKtlBi праrtiв}{ики, Kpiivr iнtllземttiв

tIи сlсiб без гроN,lilлянсl,t}?l, якi :]аtIрошенi до trlобс1,1,и 
'I,a гlраl{ЮЮ'I'Ь t,tti

],иMlli]lcOtlili ocrttltlt як ttltукtltзi. гle/laI()I,i.ttti, tlalyK()Btl1leлitt,tll'i..tlli гtрtiцiвники

абtl виt<"llалirчi ittозем Htli N,tоl]и.

 мели,ttti llpartirlrl1.1Kи JepxtilL}llиx i цirNl}lli.lJll)llи\ ,Jакладitl clxo1lotl1.1 здороI} я:

 посадовi особи, KpiM осiб. якi не с г[)t)I\1адяtlаN,Iи Украiни.
l l7. PiBeHb вtlлtlllittня дe}))I(illJtl()K) N4()I}ol() рсtiгора l'ttiвсllси'rС гv

з2tс:вiд.t),с,т,t ся /(ер)I(аt}tlиN,I сср,r,и(llкiil,оN4 Ilpo piBerlb вitлсlдitlrtя дер)I(Ltl]гlоlо

шловою(дir.гri /iср)I(авllиii сер,r,иt|llкаl,)" llt() I}/lас,гься IlirLtiilHaлbHitltl KoMicicro зi

ст,аIjда}),гitз /_tеllжrtвноТ tvltltlи Bi,tгttlBiдriO /(() закоLt()дilt}ствzl.

PiBertb волOдiI]ня дер)l(аt]ноItl Mot]oto осiб, визнаtlеtlих t} П. 1.1б НаказУ,

за виклк)t{еFIняN,I tr)ектор?},:засtli/_l.tчс,т,t,ся докуN,Iе11l\)NI Ilpo гlоt]ну 1',агiulь[{У

середtllо ocBiT,y :tit 1lхабgu, lцо т,ilкиii ,tlокуtlлегtт,пiлrtзсрдll(уС Rиl3LlеНtlЯ tlССrбОКl

украТнськоТ N{оRИ ,Il{ llitRLIilJILItoI,() l1pe/tN,Ie,I,it (дисциплittи)" або лерlкаt}ни]\,l

сер,ги(llкатоN4 IIp() piBeIrb Btl;lilitittгtяl ,,lL,l))l(aRIt()lO ]\4()t]()IO, llto l}ида€ться

НацiоrrалЬН()lt) Ktlпticir lo ,li c'tillt,tlt1l,гitl ,ltc1l;ttltIllltlT ]\l()l}и tli/ttttltli"ttItl ,I[()

l]rtконодавстRiI.

2, Заtltltува.lч кilItLtеJtярii IttlсиJ]tl,ги KOFI,I'P()JIl, l]а д(),l,риN,Ii.lllllя]\,t N,lol]It()I,0

:iак()ttоДаRс]'tзit в дiлово.цс,гвi 
,l,a 

доку]\4с11,1,оtlбiгу vtllIlelrcи,I,eTy,

З. Вiдлiл1, ylt1lltB,ltitlttя яlttlс,t,i tlсtзi,т,лt. llcKatla]\4 сРirкvльтеr,iв" дирекгору
L{дI, ,lавiдува.lаш,l Ka(le.ttp ,lJttiiсtlкlва,ги п1/lI,01,()Rку octtiT,Hix tlр()грirN,I iз

BpaxyBallHrIN,I IlpaB злобувачiв lзиш{оТtlсвitи tJil Bиl]tleiltlrl rlиNlи Mtltl кtllrttltlих

itаllодiв, ttацiональних ]\,lеtllllин УкраТни.
zl. I'Ipopeктopal\{, /_leKiltlaM (lак1,,ль,ге,гitl, /tирекl,ору II/]I",заtзtдува,tам

кафелр, керiвникам сrрук,гурних пlдрOздlлlв унlt}ерси,ге,гу довесТИ ЗМlСТ



наказу до пiдлеглих прашiвгlиl<iв, провести роз'яснювzlJIьну роботу щоДо

дотримання l}имог мовного законодавства науковопедагогiчними,
науковими, педагогi.tними та iншими праuiвниками унiверситету в робочий
час.

5, Завiдуваtlу канчелярiТ забезпечити направлення накаЗу на

елеlflронну пошту Bcix структурних пiлрозлlлrв унiверситету та розмiщення
його на офiuiйному вебсайтi унiверситету.

6. Контроль за виконанням наказу заJIишаю за собою,

Рсктор, гlро(lесор
" Петро Кондратенко

Y


