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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«26» жовтня 2021 року                    № 250

Про затвердження завдань для іспиту 
на рівень володіння державною мовою для осіб, 

які зобов’язані володіти державною мовою 
та застосовувати її під час виконання службових обов’язків

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 44, частини п’ятої 
статті 48 Закону України «Про забезпечення функціонування української 
мови як державної», підпункту 7 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. Затвердити завдання для іспиту на рівень володіння державною 
мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати 
її під час виконання службових обов’язків, що додаються. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 
Національної комісії зі стандартів державної мови Демську О. 

Голова                   Орися ДЕМСЬКА



2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
зі стандартів державної мови
від 26 жовтня 2021 року № 250

Завдання для іспиту 
на рівень володіння державною мовою для осіб, 

які зобов’язані володіти державною мовою 
та застосовувати її під час виконання службових обов’язків

1. З умовою «Прочитайте текст. Для пропусків (20 – 24) доберіть варіанти 
відповідей (А – З). Три варіанти відповіді зайві» – 25 завдань.

2. З умовою «Прочитайте текст. Для тверджень (25 – 29) оберіть 
«Правда», якщо вони правдиві щодо інформації в тексті, або «Неправда», 
якщо вони неправдиві (помилкові)» – 15 завдань.

3. З умовою «У завданнях 10–14 оберіть один правильний варіант 
слововживання, позначений буквами А, Б, В або Г» – 20 завдань.

4. З умовою «Із запропонованих тем оберіть одну й висловіть своє 
бачення та обґрунтуйте позицію. Обсяг висловлювання має становити 15 – 20 
речень» – 51 завдання.

Усього – 111 завдань.


