
 
 

З А К О Н  
        УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ  

 
Про мови в Українській РСР  

 
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, Додаток до N 45, ст.631 )  

 
( Вводиться    в   дію   Постановою  ВР  N 8313-11 від 28.10.89,  

   ВВР, 1989, Додаток до N 45, ст. 632 )  
 

( Із змінами, внесеними згідно із Законами  
     N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст.85  

     N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159 ) 
 
 

III. МОВА ОСВІТИ, НАУКИ, ІНФОРМАТИКИ І КУЛЬТУРИ  
 
Стаття 25. Мова виховання та одержання освіти  
 
     Вільний  вибір  мови  навчання  є невід'ємним правом громадян  
Української РСР. 
     Українська РСР гарантує кожній дитині право  на  виховання  і  
одержання  освіти  національною  мовою.  Це  право  забезпечується  
створенням мережі  дошкільних  установ  та  шкіл  з  вихованням  і  
навчанням українською та іншими національними мовами.  
 
Стаття 26. Мова виховання в дитячих дошкільних установах  
 
     В Українській РСР виховання в дитячих дошкільних установах, в  
тому числі в дитячих будинках, ведеться українською мовою. 
     У    місцях    компактного    проживання    громадян    інших  
національностей можуть створюватись дитячі дошкільні установи,  де  
виховання дітей ведеться їхньою національною або іншою мовою. 
     В  дитячих  дошкільних  установах  в разі необхідності можуть  
створюватись окремі групи, в яких виховання ведеться іншою  мовою,  
ніж в установах в цілому.  
 
Стаття 27. Мова навчання і виховання в загальноосвітніх школах  
 
     В    Українській   РСР   навчальна   і   виховна   робота   в  
загальноосвітніх школах ведеться українською мовою. 



     У    місцях    компактного    проживання    громадян    інших  
національностей   можуть   створюватись   загальноосвітні   школи,  
навчальна і виховна робота в яких ведеться їхньою національною або  
іншою мовою. 
     У випадках, передбачених у  частині  третій  статті  3  цього  
Закону,   можуть   створюватись   загальноосвітні  школи,  в  яких  
навчальна і виховна  робота  ведеться  мовою,  спільно  визначеною  
батьками школярів. 
     У загальноосвітніх школах можуть створюватись окремі класи, в  
яких  навчальна  і  виховна робота ведеться відповідно українською  
мовою або мовою населення іншої національності. 
     Вивчення  в  усіх  загальноосвітніх  школах   української   і  
російської мов є обов'язковим. 
     Порядок  вивчення  української  мови  особами,  які прибули з  
інших  союзних  республік,  або  їх  звільнення  від  її  вивчення  
визначається Міністерством народної освіти Української РСР.  
 
 
Стаття 28. Мова навчання в професійно-технічних училищах,  
                середніх спеціальних і вищих навчальних  
                закладах  
 
     В    Українській   РСР   навчальна   і   виховна   робота   в  
професійно-технічних  училищах,  середніх  спеціальних   і   вищих  
навчальних  закладах  ведеться  українською  мовою,  а у випадках,  
передбачених частинами другою і третьою  статті  3  цього  Закону,  
поряд з українською - і національною мовою більшості населення. 
     Для  підготовки  національних  кадрів  в  цих закладах можуть  
створюватись групи з  навчанням  в  них  відповідною  національною  
мовою. 
     В  цих  навчальних  закладах  можуть  створюватись  групи і з  
російською мовою навчання для громадян Української РСР, які  поряд  
з  українською  і  російською  мовами  вивчали  в загальноосвітніх  
школах і національну мову, для громадян з інших союзних  республік  
та іноземних громадян, а також у випадках, визначених відповідними  
органами  державного  управління.  Цими  ж органами визначаються й  
навчальні заклади з російською мовою навчання. 
     В усіх групах з російською мовою навчання та  неукраїномовних 
навчальних    закладах,    незалежно    від    їхнього   відомчого  
підпорядкування, забезпечується вивчення української мови.  
 
Стаття 29. Вступні екзамени з мови  
 
     Абітурієнти, які вступають до вищих  і  середніх  спеціальних  
навчальних  закладів  республіки,  складають  конкурсний  вступний  
екзамен з української мови. 



     Абітурієнти  -  громадяни  Української  РСР,  які   поряд   з  
українською  і російською мовами вивчали в загальноосвітніх школах  
і національну мову, а також абітурієнти з інших союзних  республік  
при  вступі  до  навчальних  закладів  в групи з українською мовою  
навчання складають заліковий вступний екзамен з української  мови,  
а  в  групи  з  російською  мовою  навчання  - конкурсний вступний  
екзамен з російської мови. 
     Абітурієнти, що вступають до  вищих  і  середніх  спеціальних  
навчальних  закладів,  в яких здійснюється підготовка національних  
кадрів, складають конкурсний вступний екзамен з своєї національної  
мови. 
     Порядок складання  вступних  екзаменів  в  окремих  вузах  та  
порядок  їх  складання  особами,  які  не атестовані з української  
мови, визначається Міністерством  вищої  і  середньої  спеціальної  
освіти Української РСР.  
 
 


