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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

 

 РІШЕННЯ  

 

м. Київ 

 

«13» серпня 2021 року                         № 86 

 

Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів 

державної мови 13 травня 2021 року № 20 

 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 44, частини четвертої 

статті 48 Закону України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної», підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну 

комісію зі стандартів державної мови, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911, Національна комісія 

зі стандартів державної мови  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни до Порядку перевірки рівня володіння державною 

мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів та критеріїв 

оцінювання, затверджених рішенням Національної комісії зі стандартів 

державної мови 13 травня 2021 року № 20, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 08 липня 2021 року за № 897/36519, такі зміни: 

 

1) пункт 5 розділу І викласти в такій редакції: «Типи завдань та 

структуру іспитової роботи визначає Національна комісія зі стандартів 

державної мови.»; 

 

2) пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції: «Об’єктами контролю 

під час перевірки рівня володіння державною мовою є розуміння почутого 

(аудіювання), розуміння прочитаного (читання), письмо, говоріння, а також 

уміння дотримуватися норм на різних рівнях мовної системи.»; 

 

3) пункт 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: «Зміст завдань для 

іспитів на визначення рівня володіння державною мовою повинен 

відповідати Класифікації рівнів володіння державною мовою та вимогам до 

них.»; 
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4) пункт 4 розділу ІІ викласти в такій редакції: «Іспит на визначення 

рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти 

державною мовою та застосовувати її під час виконання службових 

обов’язків, складається з усної та письмової частин. 

Письмова частина перевіряє вміння дотримуватися мовних норм та 

здатність розуміти прочитане. 

Усна частина перевіряє вміння добирати мовні засоби відповідно до 

мети і завдань спілкування, формувати висловлювання та реалізовувати 

комунікативні наміри.»; 

 

5) пункти 5 – 8 розділу ІІ виключити. 

 

У зв’язку з цим пункт 9 розділу ІІ вважати пунктом 5 розділу ІІ; 

 

6) пункт 9 розділу ІІ викласти в такій редакції: «Іспит на визначення 

рівня володіння державною мовою для осіб, які мають намір набути 

громадянство України, складається з усної («Говоріння») та письмової 

(«Слухання», «Читання», «Письмо») частин. 

«Слухання» перевіряє вміння розуміти основний зміст і вибрати 

необхідну інформацію з почутого. 

«Читання» перевіряє вміння виокремлювати ключову інформацію, 

узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки, а також розрізняти 

значення лексичних одиниць у текстах та правильно використовувати 

форми слів. 

«Письмо» перевіряє вміння спілкуватися у письмовій формі 

відповідно до комунікативної ситуації. 

«Говоріння» перевіряє вміння добирати мовні засоби відповідно до 

мети і завдань спілкування, формувати висловлювання та реалізовувати 

різні комунікативні наміри.»; 

 

7) пункти 10 – 13 розділу ІІ виключити; 

 

8) пункт 2 розділу ІІІ викласти в такій редакції: «Процедура 

визначення рівня володіння державною мовою складається з таких етапів: 

1) реєстрація і подання заяви на іспит; 

2) іспит; 

3) встановлення результатів іспиту на визначення рівня володіння 

державною мовою; 

4) інформування про результати визначення рівня володіння 

державною мовою й отримання державного сертифіката. 

Претендент повинен прибути для участі в іспиті на визначення рівня 

володіння державною мовою у день, час та місце, вказані в заяві, і мати при 

собі документ, що посвідчує особу, та засоби кваліфікованого електронного 

підпису.»; 
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9) пункт 3 розділу ІІІ викласти в такій редакції: «До іспиту на 

визначення рівня володіння державною мовою допускаються особи, 

присутність яких зафіксована перед початком такого іспиту відповідно до 

списку осіб, які подали заяви.»; 

 

10) пункт 7 розділу ІІІ викласти в такій редакції: «Тривалість іспиту 

для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під 

час виконання службових обов’язків, не може перевищувати 30 хвилин, а 

для осіб, які мають намір набути громадянство України, – 150 хвилин.»; 

 

11) пункт 12 розділу ІІІ викласти в такій редакції: «За результатами 

іспиту на визначення рівня володіння державною мовою претендент 

отримує Державний сертифікат в електронній формі.»; 

 

12) підпункти «д» та «и» пункту 1 розділу IV виключити. 

 

У зв’язку з цим підпункти «е» – «і» пункту 1 розділу IV відповідно 

вважати підпунктами «д» – «з» пункту 1 розділу IV; 

 

13) підпункт «е» пункту 1 розділу IV викласти в такій редакції: 

«завдання з розгорнутою відповіддю в усній формі (монолог) для іспиту на 

визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані 

володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання 

службових обов’язків, оцінюють від 0 до 18 балів за такими критеріями: 

розкриття теми відповідно до комунікативного завдання, обсяг 

мовлення – від 0 до 4 балів; 

вираження власної думки щодо теми монологу – від 0 до 1 бала; 

послідовність викладу – від 0 до 2 балів; 

словниковий запас – від 0 до 3 балів; 

вимова і темп мовлення, нормативне наголошування 

загальновживаних слів – від 0 до 2 балів; 

синтаксична вправність – від 0 до 3 балів; 

правильність уживання форм – від 0 до 2 балів; 

самовираження – від 0 до 1 бала.»; 

 

14) пункт 2 розділу IV викласти в такій редакції: «Кількість балів за 

письмову частину іспиту на рівень володіння державною мовою для осіб, 

які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час 

виконання службових обов’язків, встановлюється автоматично. Бали за 

виконання усної частини вносять екзаменатори до електронного протоколу. 

Кількість балів за тестову частину іспиту на рівень володіння 

державною мовою для набуття громадянства України встановлюється 

автоматично. Бали за виконання завдань частин «Письмо» та «Говоріння» 
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іспиту на рівень володіння державною мовою для набуття громадянства 

України вносять екзаменатори до електронного протоколу.»; 

 

15) пункт 4 розділу IV викласти в такій редакції: «Усі чотири частини 

іспиту на визначення рівня володіння державною мовою для набуття 

громадянства України рівноважні, результат за кожну становить максимум 

25 % від загальної оцінки.»; 

 

16) розділ IV доповнити пунктом 5 такого змісту: «Особа, яка має 

намір набути громадянство України, отримує державний сертифікат 

середнього рівня першого ступеня, якщо за результатами складання іспиту 

на цей рівень вона набрала від 50 % до 100 % від загальної кількості балів.»; 

 

17) розділ IV доповнити пунктом 6 такого змісту: «Усна і письмова 

частини іспиту на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, 

які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час 

виконання службових обов’язків, оцінюються у такому співвідношенні: 

70 % – письмова частина, 30 % – усна частина.»; 

 

У зв’язку з цим пункти 5 – 10 розділу IV вважати відповідно 

пунктами 7 – 12 розділу IV. 

 

18) Пункти 7– 12 розділу IV викласти в такій редакції: 

 

«7. Особа, яка зобов’язана володіти державною мовою та 

застосовувати її під час виконання службових обов’язків, отримує 

державний сертифікат початкового рівня першого ступеня, якщо за 

результатами складення відповідного іспиту вона набрала від 30 % до 39 % 

від загальної кількості балів. 

 

8. Особа, яка зобов’язана володіти державною мовою та застосовувати 

її під час виконання службових обов’язків, отримує державний сертифікат 

початкового рівня другого ступеня, якщо за результатами складення 

відповідного іспиту вона набрала від 40 % до 49 % від загальної кількості 

балів. 

 

9. Особа, яка зобов’язана володіти державною мовою та застосовувати 

її під час виконання службових обов’язків, отримує державний сертифікат 

середнього рівня першого ступеня, якщо за результатами складення 

відповідного іспиту вона набрала від 50 % до 59 % від загальної кількості 

балів. 

 

10. Особа, яка зобов’язана володіти державною мовою та 

застосовувати її під час виконання службових обов’язків, отримує 
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державний сертифікат середнього рівня другого ступеня, якщо за 

результатами складення відповідного іспиту вона набрала від 60 % до 69 % 

від загальної кількості балів. 

 

11. Особа, яка зобов’язана володіти державною мовою та 

застосовувати її під час виконання службових обов’язків, отримує 

державний сертифікат рівня вільного володіння першого ступеня, якщо за 

результатами складення відповідного іспиту вона набрала від 70 % до 89 % 

від загальної кількості балів. 

 

12. Особа, яка зобов’язана володіти державною мовою та 

застосовувати її під час виконання службових обов’язків, отримує 

державний сертифікат рівня вільного володіння другого ступеня, якщо за 

результатами складення відповідного іспиту вона набрала від 90 % до 100 % 

від загальної кількості балів.». 

 

2. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 

(Журба К.) забезпечити в установленому порядку подання цього рішення на 

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

 

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Національної комісії зі стандартів державної мови Демську О. 

 

 

 

 

Голова                     Орися ДЕМСЬКА 
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