НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ
РІШЕННЯ
м. Київ
«26» жовтня 2021 року

№ 251

Про затвердження завдань для іспиту
на рівень володіння державною мовою для осіб,
які мають намір набути громадянство України
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 мають намір набути громадянство України, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову
Національної комісії зі стандартів державної мови Демську О.

Голова

Орися ДЕМСЬКА

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000E58C31007B209200
Підписант Демська Орися Мар'янівна
Дійсний з 16.03.2021 0:00:00 по 16.03.2023 0:00:00

НКСДМ
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251 від 26.10.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
зі стандартів державної мови
від 26 жовтня 2021 року № 251
Завдання
для іспиту на рівень володіння державною мовою для осіб,
які мають намір набути громадянство України
1. З умовою «Прослухайте записи. Оберіть правильну відповідь (А, Б або
В) на запитання (1 – 3). Ви прослухаєте кожен запис двічі» – 3 завдання.
2. З умовою «Прослухайте записи. Оберіть правильну відповідь (А, Б або
В) на запитання. Ви прослухаєте кожен запис двічі» – 3 завдання.
3. З умовою «Прослухайте записи. Для тверджень (7 – 12) оберіть
«Правда», якщо вони правдиві, або «Неправда», якщо вони неправдиві
(помилкові). Ви прослухаєте кожен запис двічі» – 6 завдань.
4. З умовою «Прочитайте текст. До кожного абзацу (13 – 17) доберіть
підзаголовок (А – Ж), який найточніше передає його зміст. Два варіанти
відповідей будуть зайвими» – 5 завдань.
5. З умовою «Прочитайте текст. Для тверджень (18 – 22) оберіть «Правда»,
якщо вони правдиві, або «Неправда», якщо вони неправдиві (помилкові)» –
5 завдань.
6. З умовою «Прочитайте запитання (23 – 28) і доберіть відповіді (А – Е)
до них» – 6 завдань.
7. З умовою «Прочитайте текст. У завданнях 29 – 33 оберіть один
правильний варіант слововживання, позначений буквами А, Б, В або Г» –
5 завдань.
8. З умовою «Прочитайте текст. У завданнях 34 – 38 оберіть один
правильний варіант слововживання, позначений буквами А, Б, В або Г» –
5 завдань.
9. З умовою «Прочитайте текст. Оберіть правильну відповідь (А, Б, В або
Г) на запитання (39 – 43)» – 5 завдань.
10. З умовою «Напишіть коротке повідомлення відповідно до вказаної
мети і ситуації спілкування» – 1 завдання.
11. З умовою «Напишіть текст відповідно до вказаної теми, мети й ситуації
спілкування» – 1 завдання.
12. З умовою «Подивіться на фотографію. Опишіть її. Складіть мінімум
10 речень» – 1 завдання.
13. З умовою «Надайте відповіді на подані запитання» – 1 завдання.
14. З умовою «Висловтеся на запропоновану тему» – 1 завдання.
Усього – 45 завдань.

