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Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин 

Регіональні мови або мови меншин є частиною культурної спадщини Європи. Їх захист та підтримка допомагає 

в розбудові Європи, яка ґрунтується на принципах демократії та мультикультуралізмі. 

Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин (далі Хартія) була прийнята 25 червня 1992 р. Комітетом 

Міністрів Ради Європи та була відкрита для підписання в листопаді 1992 р. Хартія вступила в силу 1 березня 

1998 р.1 Документ був покликаний захистити ті мови, які знаходяться під загрозою зникнення. Кожна країна, яка 

підписує Хартію, зобов’язується виконувати її пункти. 

                                                           
1 https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages  

Країна Стан реалізації  

Вірменія Хартія була ратифікована Вірменією 25 січня 2002 р. Вона поширюється на такі мови: 

ассирійська, німецька, грецька, курдська, російська, українська, мова єзидів. 

Освітня реформа. Вірменія продовжує освітню реформу, яка, за вдалого перебігу, 

матиме позитивний вплив на мови національних меншин. Було створено 

Національний Центр Розвитку та Інновацій в Освіті при Міністерстві освіти, науки, 

культури та спорту Вірменії.  Центр запустить модернізовану підготовку й 

сертифікацію вчителів та освітян в 2021-2022 р. У рамках реформи буде посилена 

подальша підготовка, в тому числі, й вчителів мов меншин. Тривалість вивчення 

російської та німецької мов буде збільшеною з 2 до 3 год. на тиждень.  

Відповідно до останнього звітування, як і в багатьох країнах, у Вірменії  існувала 

проблема невикористання регіональних мов та мов меншин у офіційних 

повідомленнях та інформації щодо пандемії COVID-19. Експертний Комітет Хартії 

інформував про це у своїх рекомендаціях. В 2020 р. Вірменія врахувала їх та 

збільшила річний бюджет, відведений на національні меншини до  8,750 €. Подальше 

застосування цих коштів та реалізація на розвиток національних меншин 

призупинилась через збройний конфлікт 2020 р. в Вірменії та виклики пандемії 

COVID-19. 

Ассирійська мова. відповідно до Law on Pre-school Education on 6 May 2020, 

Вірменія прийняла акт, що передбачає дошкільну освіту мовою меншин. Інформація 

від регіональних органів влади свідчила про те, що ця практика повною мірою не 

здійснюється. Наразі Вірменія має звітувати щодо кількості учнів, які вивчають 

ассирійську мову на кожному освітньому рівні у своїх періодичних звітах.  

Телебачення. Вірменія планувала в березні 2022 р. запустити другий 

загальнонаціональний цілодобовий телеканал, з короткими трансляціями на 



 

ассирійській мові телепередачі про  новини, культуру, історію, освіту ассирійської 

меншини. Передбачалось зробити такі трансляції і на YouTube. Експертний Комітет 

Хартії зазначав, що 15 хв. ефір є недостатньо ефективним внеском до підтримки мови 

та рекомендував проводити трансляції регулярно і поступово збільшувати їх 

тривалість. 

Окрім того, Експертним Комітетом рекомендувалося посилення роботи над 

підтримкою історичних географічних назв, адже така робота раніше не проводилась. 

Було напрацьовано відповідний нормативно-правовий акт - Law on Geographical 

Names. 

Німецька мова. У Вірменії снує проблема з якістю навчальних матеріалів для 

вивчення німецької мови, а саме їхня низька лінгвістична якість та методологічна 

застарілість. Для цього пропонується ліцензувати навчальні матеріали з Німеччини. 

Збільшення бюджетування меншин, яке згадувалося раніше, також зможе знайти 

вираження в підтримці мовних курсів, організованих недільними школами німецької 

національної меншини. 

Грецька мова. Існує проблема з викладанням мови державних дошкільних, 

початкових та середніх рівнів. В загальній системі освіти грецька мова не 

викладається. Представники мовної меншини інформували, що мають бажання та 

пропонують реалізувати ініціативу викладання грецької мови в двох школах Єревана, 

де раніше грецька вивчалась.  

Аналогічно до німецької, є підтримка 15-хвилинного ефіру телепередачі грецькою 

мовою на загальнонаціональному телебаченні, яка визнається недостатньою. 

Курдська мова. Існує проблема з вивченням мови в державних закладах освіти. 

Протягом 2020-2021 р. лише 315 учнів вивчали курдську мову та літературу в рамках 

навчальної програми Арагацотнської області. Аналогічно до німецької та грецької 

мов, є підтримка 15-хвилинного ефіру телепередачі курдською мовою на 

загальнонаціональному телебаченні, яка визнається недостатньою. 

Російська мова.  Наявна проблема з офіційними зверненнями до органів влади на 

російській мові. Рекомендується консультації органів влади з російськомовним 

населенням та пошук практичних рішень. 

Українська. Існує потреба у забезпеченні освітян сучасними освітніми матеріалами 

з вивчення української мови з доброю лінгвістичною якістю. 



 

                                                           
2 https://rm.coe.int/min-lang-2021-17-evalria5-armenia-en/1680a44d26  

Мова єзидів. На рівні дошкільної освіти мова не вивчається взагалі.  На рівні шкіл, 

452 ученики вивчали мову та літературу в школах двох областей Вірменії. Мова 

також транслюється у 15-хвилинному ефірі2. 

Так як географічні назви у контексті історичної спадщини курдської спільноти 

раніше не впроваджувалися, Експертна Комісія (вдруге) рекомендувала щоб 

центральні органи влади зверталися до міських органів та заохочували їх 

впроваджувати назви місцевостей мовами місцевих меншин або брати до уваги ті 

назви, які було раніше скасовано та відповідним чином виділяти на ці ініціативи 

бюджет. 

Хорватія Під час пандемії COVID-19 у Хорватії були проблеми з певним дистанціюванням 

нацменшин від офіційної інформації. Було створено інформативні відео-лекції, 

записані для учнів чеської та сербської мов. Відео були опубліковані на веб-сторінці 

Міністерства Науки та Освіти Хорватії. Асоціація, що адвокувала істро-румунську 

мову, випускала цифрові навчальні матеріали для дистанційної освіти національної 

меншини та поширювала їх серед молоді та батьків.  

У певних регіонах Хорватії наявна проблема з реалізацією Закону про Використання 

Мов та Письменності Національних Меншин в Республіці Хорватія. На 

регіональному рівні жодна з мов нацменшин  офіційно не використовується. Поріг 

рівноправного офіційного використання мови меншини становить не менше 1/3 від 

кількості населення. За відгуком Експертної Комісії, поріг є надто високим для 

практичної реалізації. Хорватія також зобов’язалась дозволяти використання чеської 

мови у контактах з регіональною владою, відповідно, документи та акти цих округів 

(жупаніїв) мають бути також забезпечені перекладами на чеську мову. 

Німецька мова. Навчання німецької на дошкільному та початковому освітніх рівнях 

не було введено в деяких додаткових муніципалітетах. Є також незакрите питання з 

трансляціями на загальнонаціональних каналах німецькою, що недостатньо 

реалізоване. 

Угорська мова. Є потреба в розширенні офіційного використання мови на 

місцевому рівні. У тих 4 адміністративних одиницях, де таке використання вже 

наявне,  документальне  забезпечення офіційного використання угорської потребує 

доопрацювання.  

Відбувається робота над підтримкою мови бояш, викладання істро-румунської для 

дошкільнят. Експертний Комітет рекомендував підготувати освітян до викладання, 

розширювати навчальну програму, та збільшувати кількість щотижневих занять для 



 

                                                           
3 https://rm.coe.int/croatia-eval-6-iria-en/1680a5e82f  
4 https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a58f68  

національних меншин. Окрім того, є вказівка на вдосконалення навчальних 

матеріалів для вивчення мов нацменшин. 

Існувала також рекомендація використовувати сербську мову та кирилицю в 

регіональних та місцевих органах влади, й поширювати їх офіційне та рівноправне 

використання на місцевих рівнях. У звітах була відсутня інформація щодо заходів, 

вжитих владою для покращення фактичного використання сербської  мови та 

кирилиці місцевою владою. Схожа ситуація є зі словацькою мовою, яка досі не 

викладається на рівні дошкільної освіти, так само як і словенська та українська.  

Українська мова не використовується на місцевому рівні Хорватії. Відповідно, 

Експертна Комісія рекомендувала зробити дошкільну освіту доступною українською 

мовою та викладати українську в середніх навчальних закладах. Хорватська влада 

була готовою підтримати ці ініціативи у співпраці з носіями мови.  Наразі Комітет 

зазначав, що рекомендація ще не є виконаною3. 

Кіпр Останніми рекомендаціями (від 16.02.2022) Комітету Міністрів держав-членів щодо 

реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин для Кіпру були:  

 підтримка, посилення, й розширення програм викладання кіпрської 

маронітської арабської мови (Cypriot Maronite Arabic); 

 забезпечення підготовки вчителів вірменської  та  маронітської арабської 

мови; 

 сприяти навчанню та проведенню наукових досліджень вірменською мовою 

на університетському рівні; 

 посилити присутність вірменської та кіпрської маронітської арабської мови 

в теле- й радіо-мовленні4. 

Статус реалізації рекомендацій наразі не мав оцінки. 

Австрія Останніми рекомендаціями Комітету Міністрів держав-членів щодо реалізації 

Європейської хартії регіональних мов або мов меншин для Австрії є:  

 прийняття структурованої політики захисту та підтримки всіх мов 

національних меншин, особливо в Відні та створення умов для використання 

їх у суспільному житті; 

 включення до навчальних програм висвітлення історії та культури 

регіональних мов або мов національних меншин Австрії; 



 

                                                           
5 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016807b4267  
6 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809f44ab 

 впровадження практичного використання бургерландсько-хорватської, 

угорської, словенської мов в судових та адміністративних органах влади 

Австрії; 

 фінансувати газетодрукування бургерландсько-хорватською, угорською, 

словенською мовами5. 

Реалізація деяких рекомендацій все ще залишається на початковому або 

підготовчому рівні. Рекомендація щодо побудови цілісної політики захисту мов 

та заохочення використання мов нацменшин, особливо в Відні, все ще вимагає 

доопрацювання. В рекомендаціях є наголос на офіційне представництво мов 

національних меншин на місцевому та регіональному рівнях з метою побудови 

цілісної мовної політики. 

Чехія  Відбувається підтримка по відновленню моравської хорватської мови 

(вивчення мови в дошкільних, шкільних закладах освіти, підтримка на 

телебаченні, в медіа та соцмережах. Було успішно розроблено проект 

«Документація найдавніших носіїв моравської хорватської мови».  

 Позитивним зрушенням з боку чеської влади стало створення спеціальної 

системи грантів під назвою «Підтримка імплементації Європейської Хартії 

регіональних мов або мов меншин», яку оцінили як хороший приклад 

цілісного підходу до просування мов національних меншин. 

 Високу оцінку з боку Комітету Міністрів отримала добре-продумана 

структура підтримки відродження моравської хорватської мови 

(відродження зникаючих мов світу є ключовою засадою Хартії. 

 Проводиться активна робота над забезпеченням вивчення німецької мови у 

всіх регіонах країни. 

 Проводиться робота по підтримці топонімів польською мовою в регіонах з 

10% представництвом національної меншини. В рекомендаціях наданих 

Чехії вказується, що чеська влада могла б розглянути питання щодо 

використання топонімів мовами нацменшин незалежно від порогових 

показників та результатів переписів населення, адже поріг є досить високим. 

 Проводиться підтримка ромської мови в університетській освіті, як і 

підтримка освітян, які займаються підтримкою ромської мови6. 

Данія  Проводиться активна робота над підтримкою телерадіомовлення на 

німецькій мові. Досить відомою є газета  Der Nordschleswiger. 

 Влада впровадила багато заходів з підтримки німецької мови у галузі освіти. 
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 Проект  Grenzgenial , яким керує німецька національна меншина, є успішною 

цифровою платформою, що підтримує викладання німецької в данських 

початкових школах.  

 Більша частина заходів у вимірі реалізації Хартії є спрямованою на 

підтримку німецької національної меншини. 

Фінляндія  Було високо оцінено роботу Фінляндії в підтримці саамської 

національної меншини шляхом впровадження різних успішних 

проектів, у тому числі й освітніх. 

 Мова саамської нацменшини є зникаючою. Підтримка таких мов є 

першочерговою місією Хартії. Позитивним зрушенням стало 

збільшення кількості вчителів саамської мови. У останніх 

документах вказано й наголошено на потребі системного 

фінансування та бюджетування таких ініціатив. 

 Комітетом Міністрів було звернено увагу на те, що є недостатня 

кількість спеціалістів, які говорять на мові саам в місцевих 

адміністраціях, в соціальних та медичних службах країни7. 

Німеччина Останніми рекомендаціями Комітету Міністрів є: 

 підсилення освітніх ініціатив нижньосорбської мови, північно-

фризької, сатер-фризької мови, нижньонімецької мови та мови 

ромів; 

 забезпечити належну підготовку освітян до навчання мов 

національних меншин; 

 прийняти заходи по розширенню політики телемовлення на 

регіональних мовах та мовах нацменшин; 

 підсилити використання регіональних мов та  мов нацменшин у 

цілому; 

 активно підтримувати співробітництво з  тими адміністративно-

територіальними одиницями, де статус нижньонімецької мови є 

захищеним8. 

Нідерланди   За період 2019-2021 рр. країна розробила портал для визнаних на 

державному рівні мов. На порталі наявна нормативна база по 

кожній мові.  

 В 2021 р. Міністр внутрішніх справ та справ Королівства, спільно 

та від імені Міністра освіти, культури та науки Нідерландів, 

Міністра початкової та середньої освіти і медіа та ін. почесних 

http://www.erkendetalen.nl/


 

 

                                                           
9 https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendations#{%2228993157%22:[21]}  

представників підписали угоду щодо мови пап’яменто (мова  

пап’яменто є визнаною Хартією). Акт передбачає, що до 2030 р., 

учні, які закінчили школу з вивченням мови  пап’яменто, мають не 

лише говорити ній, а й вміти писати нею, тобто активно її 

використовувати. Це має запобігти вимиранню мови  пап’яменто. 

 За останні роки Нідерланди також підтримували фризьку мову, 

виконуючи зобов’язання щодо Адміністративної угоди про 

фризьку мову і культуру  (Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 

2019-2023, BFTK). 

 Нідерланди продовжують підтримувати мову їдиш та мову ромів, 

низькосаксонську, лімбурзьку мову та ідентичність народів-носіїв 

цих мов.  

Швеція  В 2000 р. парламент Швеції встановив, що 5 її мов є визнаними 

мовами національних меншин відповідно до Хартії: фінська, їдиш, 

мянкіелі, саамі та романі (ромська мова, Romani Chib).   

 Швецією  здійснюється активна робота по підтримці визначених 

національних меншин на регіональному та муніципальному рівнях, 

адже в 2019 р. на законодавчому рівні було прийнято цілі та керівні 

принципи для існування та розвитку нацменшин на відповідних 

рівнях. 

 Біля 6,5 млн. шведських крон є грантом, виділеним на підтримку 

неурядового сектору національних меншин у Швеції, який 

розподіляється Адміністративною Радою Округу Стокгольм.  

 В 2021 р. Швеція надала 8-й звіт до Ради Європи з роботи по 

дотриманню Хартії, який наразі не було оцінено9. Звіт описує 

заходи, що проводила Швеція по роботі з кожною національною 

меншиною. 


