
                                   

 

ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

П О С Т А Н О В А 

07.10.91                                                                                                          № 269 

м. Київ 

Про створення в АН України 

Інституту української мови 

 
Беручи до уваги необхідність забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного 

життя як державної мови міжнаціонального спілкування в республіці, з метою активізації широких досліджень її історії, 

сучасного стану і тенденцій розвитку та на виконання постанови Ради Міністрів Української РСР від 12.02.91 № 41 «Про 

Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року», Президія 

Академії наук України постановляє: 

1. Створити в м. Києві Інститут української мови АН України на основі відділів теорії й історії української мови, лексикології 

та лексикографії, культури мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН України. Організацію даного інституту здійснити в 

межах фінансових матеріальних ресурсів, бюджетних асигнувань, лімітів і нормативів, установлених Академією наук України на 

науково-дослідні роботи. Віднести новостворений інститут до Відділення літератури, мови та мистецтвознавства АН України. 

2. Затвердити такі напрями наукових досліджень Інституту української мови АН України: 

2.1. Дослідження стану сучасної української літературної й народнорозмовної мови; 



                                   

2.2. Здійснення фундаментальних досліджень у галузі семантичної та граматичної структури української мови; 

2.3. Вивчення характеру українсько-іншомовних контактів на літературному, розмовному та діалектному рівні; 

2.4. Розв’язання проблем становлення й розвитку структури української мови, історії її стилів, історичних різновидів 

української літературної мови; 

2.5. Питання правопису й збереження автентичності мовних джерел ХІХ- початку ХХ століття; 

2.6. Дослідження та видання пам’яток української мови на Україні і за її межами, розвиток української лексикографії. 

3. Зосередити наукові дослідження Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН України на проблемах загального 

мовознавства, слов’янських мов, мов інших національностей, які проживають на території республіки, а також мов народів СРСР, 

Європи, Далекого й Близького Сходу. 

4. Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН України (академік АН України В.М. Русанівський) переглянути плани НДР на 

1992 та наступні роки, а також структуру наукових підрозділів у зв’язку з переведенням частини працівників до Інституту 

української мови АН України. 

5. Призначити директором-організатором Інституту української мови АН України доктора філологічних наук Тараненка 

Олександра Онисимовича. 

6. Перевести з Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН України до Інституту української мови АН України до 16.10.91 

співробітників відділів теорії й історії української мови, лексикології та лексикографії, культури мови та відповідні посади за їх 

заявами із збереженням заробітної плати за попереднім місцем роботи та з урахуванням результатів атестації і конкурсів 

(додаток). 



                                   

7. Передати з Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН України до Інституту української мови АН України з 16.10.91 

закріплені на цей час за зазначеними відділами обсяги фінансування, матеріально-технічного забезпечення, видавничі ліміти і 

матеріально-товарні цінності згідно з розподільчим актом. 

8. Доручити д.ф.н. О.О. Тараненку разом із Відділенням літератури, мови та мистецтвознавства АН України (академік АН 

України В.М. Русанівський): 

8.1. Подати на затвердження Президії АН України пропозиції щодо структури, складу дирекції, фінансового і матеріально-

технічного забезпечення Інституту української мови АН України; 

8.2. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників. 

9. Розмістити Інститут української мови АН України на робочих площах Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН України 

по вул. Грушевського, 4 до вирішення питання про переведення новоствореного інституту у нове приміщення. 

10. Встановити, що до переведення Інституту української мови АН України в інше приміщення його працівники будуть 

користуватися бібліотечними фондами Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН України згідно з гарантійними листами 

Інституту української мови. 

11. Надати Інституту української мови АН України право видання оперативно-інформаційних матеріалів, в тому числі 

препринтів. 

12. Науково-видавничій раді АН України спільно з Відділенням літератури, мови та мистецтвознавства АН України у 

встановленому порядку вирішити питання про включення Інституту української мови до переліку установ АН України, які мають 

право видання відомчої літератури. 



                                   

13. Доручити Відділенню літератури, мови та мистецтвознавства АН України (академік АН України В.М. Русанівський) 

налагодити плідну співпрацю Інституту української мови АН України з Товариством української мови ім. Т. Шевченка 

«Просвіта», Науковим товариством ім. Т. Шевченка у Львові та іншими творчими громадськими організаціями у справі реалізації 

Державної програми розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року. 

14. Контроль за виконанням постанови покласти на віце-президента АН України академіка І.І. Лукінова. 

 

 

 

Президент Академії наук України 

академік                                                                                                  Б.Є. Патон 

 

Головний учений секретар 

Президії АН України 

академік АН України                                                                            Б.С. Стогній 

 


