
Legea învăţământului din Ucraina 

„Articolul 7. Limba educației. 

Procesul de învățământ se desfășoară în limba de stat. Statul garantează fiecărui cetățean al 

Ucrainei dreptul la obținerea educației la toate nivelurile (preșcolar, mediu general, 

profesional (tehnico-profesional), de specialitate, preuniversitar și universitar), precum și a 

educației extrașcolare și postuniversitare în instituțiile de stat și comunitare. 

Persoanelor aparținând minorităților naționale din Ucraina li se asigură dreptul la educație 

în instituțiile comunitare pentru obținerea învățământului primar în limba minorității 

naționale respective, în paralel cu limba de stat. Acest drept se realizează prin deschiderea 

unor clase (grupe) cu limba de predare a minorității respective, înființate conform legislației 

în vigoare, care însă nu se va extinde asupra claselor (grupelor) cu predarea în limba 

ucraineană. 

Persoanelor aparținând popoarelor autohtone din Ucraina li se garantează dreptul de a 

studia în instituțiile preșcolare și medii de cultură generală comunitare, în paralel cu limba 

de stat, în limba poporului autohton. Acest drept se realizează prin înființarea unor clase 

(grupe) cu limba de predare a respectivului poporului autohton din Ucraina în paralel cu 

limba de stat, înființate conform legislației în vigoare și nu se extinde asupra claselor 

(grupelor) cu limba ucraineană de predare. 

Persoanelor aparținând popoarelor autohtone, minorităților naționale din Ucraina li se 

garantează dreptul la studierea limbii poporului autohton sau a minorității naționale 

respective în școlile de cultură generală comunitare sau în cadrul asociațiilor culturale 

naționale. 

Surdomuților li se asigură dreptul la însușirea limbii mimico-gestuale, precum și la însușirea 

limbii ucrainene mimico-gestuale. 

Instituțiile de învățământ asigură studierea obligatorie a limbii de stat, inclusiv în instituțiile 

profesionale (tehnico-profesionale), de specialitate și în cele de învățământ superior, care ar 

permite desfășurarea activității profesionale în meseria aleasă folosind limba de stat. 

Persoanelor aparținând popoarelor autohtone, minorităților naționale, străinilor  și 

apatrizilor li se creează condițiile necesare pentru studierea limbii de stat. 

Statul susține studierea limbilor de circulație internațională, în special a limbii engleze, în 

instituțiile de învățământ de stat și comunitare. 

În instituțiile de învățământ, conform programei școlare, pot fi predate una sau mai multe 

discipline în două sau mai multe limbi – în limba de stat, limba engleză, alte limbi oficiale al 

Uniunii Europene. 

La dorința celor care studiază în instituțiile de învățământ profesional și superior se vor 

asigura condițiile necesare pentru studierea de către aceștia a limbii poporului autohton, a 

minorității naționale ca disciplină aparte. 



Statul susține înființarea și funcționarea instituțiilor de învățământ în afara țării, cu limba de 

predare ucraineană sau pentru predarea limbii ucrainene. 

Specificul folosirii limbilor la diferite niveluri de învățământ se va stabili prin legi speciale”. 

Traducere neoficială de Vlad Cubreacov, sursa: 

https://cubreacov.wordpress.com/2017/09/06/statutul-rolul-si-functiile-limbii-romane-in-

ucraina-legislatie-si-practici/ 
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