
Як підготуватися до іспиту з державної мови для набуття громадянства 

України? 

 

Звертаємо увагу, що іспит – це можливість для іноземців та осіб без 

громадянства отримати юридичне підтвердження володіння українською 

мовою. Цей рівень володіння українською мовою передбачає, що претендент 

уміє розпізнавати і використовувати граматично правильні мовні форми для 

вираження власних намірів у межах щоденних комунікативних потреб. 

Ми зібрали кілька порад, які допоможуть підготуватися до іспиту. 

Іспит має комплексний характер та складається із чотирьох частин: 

«Слухання», «Читання», «Письмо», «Говоріння». 

Важливо! Знання граматики претендент показує під час виконання 

письмових завдань та під час усної частини іспиту. Жодна із частин 

іспиту НЕ передбачає тестування правил правопису. Кількість однотипних 

помилок не впливає на результат за умови, що ці помилки не спотворюють 

змісту сказаного чи написаного. 

Увага! Усі чотири частини іспиту рівноважні, результат за кожну 

становитиме 25 % від загальної кількості балів. Для того, щоб підтвердити 

рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства 

України, потрібно отримати загальний результат 50 % +1 бал. 

Частина «Слухання» містить 12 тестових завдань. Підготуватися 

допоможе щоденні практики зі сприйняття української мови на слух: теле- і 

радіопрограми, новини, оголошення, прогнози погоди тощо. Важливо 

звертати увагу передовсім на загальне розуміння мовлення іншої особи / осіб. 

Блок «Читання» містить 31 тестове завдання на основі 6 текстів 

загальним обсягом приблизно 1000 слів. Підготуватися допоможе щоденне 

читання текстів українською мовою, формулювання питань до них, 

коментування й обговорення. Важливо зосереджуватися на тому, чи добре ви 

розумієте загальний зміст прочитаного. 

Блок «Письмо» містить 2 завдання. Перше завдання на створення 

короткого письмового повідомлення відповідно до поданого опису ситуації 

(обсяг до 50 слів), друге – на створення докладного тексту за вказаними темою 

і переліком обов’язкових до висвітлення пунктів. Для підготовки важливо 



практикувати написання повідомлень, записок, нотаток, листів, розповідей, 

намагатися викладати свої думки зрозуміло й логічно. 

Блок «Говоріння» містить 3 завдання: 1 – опис ситуації (події, людей, 

предметів, тварин тощо), зображеної на фото (обсягом 10 фраз); 2 – монолог 

на запропоновану тему (20–25 фраз); 3 – діалог з екзаменатором на задану тему 

або відповіді на ситуативні питання (5 реплік / відповідей). Підготуватися 

допоможе активне спілкування українською мовою з друзями або колегами. 

Рекомендовано записувати своє мовлення, наприклад, на диктофон, 

прослуховувати й аналізувати. Важливо звертати увагу на правильність і 

зрозумілість Вашого мовлення.  


