
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ ЗI СТАНДАРТIВ ДЕРЖАВНОi МОВИ

рIшЕння

м. Киiв

(09) сiчня 202З року N'9 2

Про затверлження
Положення про банк завдаIIь для проведення iспитiв

на piBeHb володiння державною мовою

Вiдповiдно до пункту 7 частини першоI cTaTTi 44, частин першоi та
четвертоi cTaTTi 4J, частини п'ятоi cTaTTi 48 Закону Украiни uПро
забезпечення функцiонування украiнськоТ мови як державноi>>, пiдпунктiв 7 i
8 пункту 4 та пунктiв 7 i |2 Полохсення про Нацiональну комiсiю зi
стандартiв державноi мови, затвердженого постановою Кабiнету MIiHicTpiB
Украiни вiд 06 листопада2019 року ЛГs 911, пункту 10 Порядку проведення
iспитiв на piBeHb володiння державноIо мовою, затвердженого постановоIо
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 квiтня 2021 року JФ 409, пункту 5 роздiлу I

Порядку перевiрки рiвня володiння державноIо MoBoIo, единих вимог до
процедури проведення iспитiв та критерiТв оцiнювання, затверджених

рiпtенням Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноi мови вiд 1З травня
202t року Л'9 20, зареестрованим у N{iHicTepcTBi юстицii Украiни 08 липня
202| року за NЬ 897lЗ6519 (зi змiнами), дiючи в умовах введеного в YKpaiHi
военного стану, Нацiональна комiсiя зi стандартiв державноi мови на
засiданнi (протокол Nb 1 вiд 09 сiчня 202З року)

ВИРIШИЛА:

1. Затвер ди,ги Положення про банк завдань для проведення iспитiв на
piBeHb володiння державною мовою, що додаеться.

2. Визначити таким, що втратило чиннiсть, Полоrкення про банк
завдань для проведення iспитiв на piBeHb володiння лержавною мовою,
затверlI}кене рiпrенням НацiональноТ KoMiciT зi стандартiв державноТ мови вiл
27 жовтня 2022 року М 342 <Про затверджеIIня Полохtення про банк завдань
для проведення iспитiв на piBeHb володiння державIIою MoBoIo)).
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3, Апаратовi Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноТ мови
(Ящук Л.П.) вжити заходiв щодо застосування Положення про банк завдань
для проведення iспитiв на piBeHb володiння державноIо мовою,
затвердженого в пунктi 1 цъого рiшення, пiд час розроблення, рецензування,
затвердження, внесення в iспитову систему й зберiгання завдань.

4. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на Члена
НацiональноТ KoMiciT зi стандартiв державноi мови Коляденко О. О.

Т.в.о. Голови KoMicii .Ч О.rrександр МИРОНЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшення Нацiоналъноi KoMicii
зi стандартiв державноi мови
к09>сiчня2O2З року J\b 2

положtЕння
про банк завдань

для проведення iспитiв на piBeHb володiння державною мовою

I. Загальнi полоrrсення

1. I_{e Положення визначае засади роботи щодо формування й
функцiонування банку завдань для проведення iспитiв на piBeHb володiння
державною мовою (д-i Iспити), зокрема процедури розроблення,
рец9нзування, затвердження та зберiгання завдань, оновлення бiблiотек банку
завдань в iспитовiй системi.

2. У Положеннi використовують TaKi термiни та визначення:

автоматизована iнформацiйна система (AIC) - сукупнiсть програмно-
апаратних засобiв, якi використовують для автоматизацii дiяльностi щодо
зберiгання, передавання й обробки iнформацii;

аналiтичний блок банку завдань - сукупнiсть завдань, якi перебувають
на етапi пiдготовки до затвердження (проходять процедуру рецензування,
редагування, доопрацювання);

банк завдань (БЗ) - сукупнiсть систематизованих тестових завдань для
проведення iспитiв на piBeHb володiння державною мовою;

бiблiотеки БЗ - частина комплексноi iспитовоi системи, функцiонування
якоТ забезпечус автоматизована iнформацiйна система; бiблiотеки БЗ
використовують для систематизацiТ та зберiгання завдань, готових для
використання в iспитовiй роботi;

добiрка завдань пiдготовленi до затвердження на засiдання
НацiональноТ KoMiciT зi стандартiв державноi мови (далi - KoMiciT) та внесення
до бiблiотек БЗ, оформленi завдання;

завдання - структурна одиниця iспитовоТ роботи) яка мае специфiчну
форrу, певний змiст i вiдповiдас вимогам складностi, розподiльноТ здатностi
та кореляцiТ;
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iспитова робота - сукупнiсть структурованих тестових завдань вiдкритоТ
та закритоi форм, якi автоматизована iнформацiЙна система обирае рандомно
з бiблiотек БЗ;

репозиторiй БЗ - сукупнiсть затверджених Комiсiею та внесених до
бiблiотек БЗ добiрок завдань, якi зберiгають р€lзом iз картками завдань;

рецензування завдань - оцiнка завдань на вiдповiднiсть визначеним
критерiям;

розробник, автор завдань - фахiвецъ, який створюе завдання, добирас та
адаптус стимули;

стимул - текстовий матерiал, елементи, маJIюнки тощо, з якими працюе
учасник тестування, виконуючи одне або декiлька тестових завдань;

текст - частина тестового завдання, стимул у форматi тексту, з яким
працюе претендент на Iспитi, виконуючи одне або декiлъка завдань.

II. Структура БЗ

1. БЗ мiстить завдання, змiст i форма яких визначенi в Порядку перевiрки
рiвня володiння державною мовою та якi вiдповiдають СпецифiкацiТ iспитовоi
роботи на рiвенъ володiння державною мовою особами, якi мають HaMip
набути громадянство Украiни, й Специфiкацii iспитовоi роботи на рiвенъ
володiння державною мовою особами, якi зобов'язанi володiти державною
мовою та застосовувати fi пiд час виконання службових обов'язкiв.

2. БЗ складаеться з трьох частин: аналiтичного блоку БЗ, бiблiотек БЗ i
репозиторiю БЗ.

З. Аналiтичний блок БЗ е систематизованою сукупнiстю завдань, якi
перебувають на етапi пiдготовки ik до затвердження Комiсiею.

4. В аналiтичному блоцi БЗ роботу проводять за такими напрямами:
формування замовлень на розроблення завдань, розроблення, рецензування,
редагування, доопрацювання, формування добiрок та ik затвердження.

5. Роботу аналiтичного блоку БЗ забезпечують Член KoMicii,
вiдповiдальний за органiзацiю роботи БЗ для проведення Iспитiв, i працiвник /
працiвники вiддiлу стандартiв державноТ мови та забезпечення оцiнювання
рiвня володiння дер}кавною мовою.



б. Бiблiотеки БЗ е

затвердженнi на засiданнi

з

частиноIо iспитовоТ системи, до якоТ вIlосять
KoMicii завдання.

7. Функцiонування бiблiотек БЗ забезпечус автоматизована
iнформацiйна система, яка рандомно обирае завдання для iспитовоi роботи з

бiблiотек БЗ.

8. Формування бiблiотек вiдбуваеться за чiтко визначеним структурою
iспитовоТ роботи принципом, де кожна з бiблiотек вiдповiдае завданню
iспитовоТ роботи,

9. З бiблiотеками завдань працюють Член KoMiciT, вiдповiдальний за
оргаrriзацirо роботи БЗ для проведення Iспитiв, та праtдiвники сектору
iнформацiйних технологiй та цифровоi трансформацii на час оновлення
бiблiотек БЗ.

10. Репозиторiй БЗ мiстить добiрки завдань, якi пройшли рецензування,
були затвердженi рiшенням KoMiciT та BHeceHi до бiблiотек БЗ. Що добiрок
долучаIоть картки завдань i зберiгаIоть гIротягом усього TepMiHy iхнього
використання в iспитовiй системi.

III. Розробники та рецензенти

1. Розробниками та рецензентами завдань для Iспитiв можуть бути:

Члени KoMicii, якi пройшли пiдготовку з основ Teopii i методики
педагогiчного тестування таlабо з TeopiT та практики розроблення i
рецензування тестових завдань;

працiвники Вiддiлу стандартiв державноi мови та забезпечення
оцiнювання рiвня володiння державною мовою KoMicii, якi пройшли
пiдготовку з основ Teopii i методики педагогiчного тестування таlабо з Teopii
та практики розроблення i рецензування тестових завдань;

особи, якi мають вищу ocBiTy не нижче ступеня бакалавра за
спецiальнiстю <Фiлологiо (спецiалiзацiя <Украiнська мова та лiтературD),
<Середня ocBiTa>> (предметна спецiальнiсть <Украiнська мова i лiтературD),
та проЙшли пiдготовку з основ Teopii i методики педагогiчного тестування
таlабо з теорii та практики розроблення i рецензування тестових завдань.

2. Вiдомостi про розробникiв i рецензентiв завдань, що мiстять
персональнi данi, е iнформацiею з обмеженим доступом та захищаються
вiдповiдно до вимог закону УкраТни <Про захист персонаJIьних даних).



З. Вiдомостi про розробникiв таlабо рецензентiв конкретних завдань не
пiдлягають розголошенню.

IV. Розроблення та рецензування завдань

1. Завдання створюють вiдповiдно до замовлення.

2. Замовлення формуе Комiсiя за поданням Члена koMicii,
вiдповiдального за органiзацiю роботи БЗ для проведення Iспитiв, заJIежно вiд
потреб у наповненнi / оновленнi бiблiотек БЗ.

З. Комiсiя надае розробникам необхiднi для створення завдань
матерiали, зокрема Iнструкцiю для aBTopiB i рецензентiв завдань iспиту на
piBeHb володiння державною мовою для осiб, якi маютъ HaMip набути
Громадянство Украiни, та Iнструкцiю для aBTopiB i рецензентiв завдань для
iспиту на piBeHb володiння державною мовою для осiб, якi зобов'язанi
волоДiти державною мовою та застосовувати iT пiд час виконання службових
обов'язкiв.

4. Iнструкцii для aBTopiB i рецензентiв завдань для Iспитiв розробляс
Комiсiя.

5. Замовлення на розроблення завдань Iспитiв надсилають aBTopoBi
електронною поштою з офiцiйноТ скринъки KoMicii або направляють через
систему електронного документообiгу.

6. Розробник добирас та адаптуе стимули, створюе у визначенi термiни
завдання, заповнюе Картку завдань i надсилае електронною поштою
заархiвований фаЙл й окремим листом або повiдомленням пароль для
розархiвування Членовi KoMicii, вiдповiдальному за органiзацiю роботи БЗ
для провелення Iспитiв, або працiвниковi вiддiлу стандартiв державноТ мови
та забезпечення оцiнювання рiвня володiння державною мовою. Якщо
автором завдань е Член KoMicii, розробленi завдання, засвiдченi
квалiфiкованим електронним пiдписом, BiH направляе Членовi KoMicii,
вiдповiдальному за органiзацiю роботи БЗ для проведення Iспитiв, через
систему електронного документообiгу.

7. Yci завдання й тексти проходять процедуру подвiйного слiпого
рецензуваIlня, за якого автору завдання / тексту невiдомо, хто е рецензентами
створених ним завдань / TeKcTiB, а рецензенти не знають, хто с автором
завдання / тексту.

8. .Щвом рецензентам надсилають електронною поштою заархiвований
файл iз завданнями й окремим листом чи повiдомленням пароль для
розархiвування. Якщо рецензентами завдань е Члени KoMicii завдання для



рецензування передас Член KoMicii, вiдповiдальний за органiзацiю роботи БЗ
для проведення Iспитiв, через систему електронного документообiry.

9. Рецензент надас висновки про якiсть тексту й завдань, висловлюс
зауваження та пропонуе шляхи покращення. Файли, отриманi для
рецензування, пiсля завершення роботи рецензент вид€lJIяе з комп'ютера.

10. Висновок про якiсть тексту й завдань рецензент надсилае
eJreKTpoHIIoIo поulтоlо заархiвоваI{им фай"lrом й окремим листол4 або
rroBiдloM"TtelllIяM IIароJIь для розархiвувалlttя або, якш{о рецензентом завлань с
Член KoMiciT, через систему електронного документообiгу.

1 1. Завдання та тексти, якi отримали схваJIення вiд обох рецензентiв,
зберiгаються в аналi,гичному блоцi БЗ до моменту затверджеI{ня Тх на засiдаrrrli
KoMiciT та внесення ло бiблiотек БЗ.

12. Завданнятаlабо тексти, якi отримаJIи зауваження вiд одного або обох
рецензентiв, може доопрацювати один iз розробникiв завдань, або, якщо
завдання таlабо текст потребус суттевих змiн, Його р€tзом iз рецензiсю /

рецензiями надсилають aBTopoBi на доопрацювання або замiну.

13. Пiсля доопрацювання тексти таlабо завдання MaIoTb пройти IIовторне
рецензування.

14. Завдання таlабо тексти, якi не були схваленi пiсля доопрацювання
обома рецензентами, повертають aBTopoBi разом iз рецензiями на них. TaKi
замовлення вважають не виконаними.

15. Редагування, рецензування й доопрацIовання завдань може
здiйснrов а-гиQя на ceMiHapax.

16. Iз завдань, рекомендованих рецензентами для використання в
Iспитах, формують добiрки завдань для затвердження Комiсiею.

17. Щля формування добiрок можна використовувати також наявнi в
KoMicii завдання, що бупи адаптованi до специфiкацiI iспитовоI роботи.

V. Затвердження завдань

1. Щобiрки завдань для затвердження готуе Член KoMicii, вiдповiдальний
за органiзацiю роботи БЗ для проведення Iспитiв, таlабо працiвник вiддiлу
стандартiв державноТ мови та забезпечення оцiнювання рiвня володiння
державною мовою, який подае ix Члену KoMiciT, вiдповiдальному за
органiзацiю роботи БЗ для проведення Iспитiв.
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2. Члени KoMicii отримують добiрки завдань перед засiданням через
систему електронного документообiгу.

3. Щобiрки завдань затверджуе Комiсiя на засiданнi.

4. Член koMicii, вiдповiдальний за органiзацiю роботи Бз для проведення
Iспитiв, передае затвердженi добiрки для внесення в бiблiотеки БЗ
працiвниковi сектору iнформацiйних технологiй та цифровоТ трансформацii.

5. Завдання добiрок, якi не були затвердженi на засiданнi KoMiciT,
передають в аналiтичний блок БЗ на доопрацювання.

VI. Оновлення бiблiотек БЗ

1. Оновлення бiблiотек БЗ вiдбуваеться за рiшенням KoMicii за потреби.

2. Процедура о}Iовлення Бiблiотек для iспиту на piBerrb володiлtня
державноIо мовою для осiб, якi мають HaMip набути громадянство УкраТни,
перелбачае створення щонаЙменшtе 2 завдань кожного типу для однiсТ,
декiлькох або кояtноi з частин iспиту.

3. ГIроцедура оноI]JIенI{я Бiб.тriотек дJrя iсlrиту на piBeHb володiнtля
лер}кавноIо MoBoIo лля осiб, якi зобов'язаIti володiти державI-IоIо мовою та
ЗаСТосоВУВати ii пiл час виконання службових обов'язкiв, передбачас
с]]Ворення шlонаЙменше 10 завдань для одrriсТ або KoxtHoT з частин iспиту.

+. JаIrедення затверджених завдань у 01олlотеки ь5 виконуе працlвник
сектору iнформацiЙних технологiй та цифровоI трансформацii у присутностi

4. Заведення затверджених завдань у бiблiотеки БЗу працiвник

двох Членiв KoMicii в примiщеннi KoMicii.

YII. Зберiгання завдань у репозиторii БЗ

1. У добiрку ло/rають iнформацiю про кiлькiсть i форrу затверджених
Завдань, зазначаIоть номер рiшення KoMiciT, яким було затвердже}Iо завдання,
i дlа,гу, коли це rзi7дбуllось.

2. Завдання зберiгають у репозиторii БЗ (на електронному Hocii) разом iз
карТками завдань упродовж усього TepMiHy ikнього використання в
бiблiотеках БЗ.

VПI. Порядок доступу до iнформацii, розмiщеноi в БЗ

1. Щоступ до аналiтичного блоку БЗ мають Член KoMicii, вiдповiдальний
За органiзацiю роботи БЗ для проведення Iспитiв, i працiвник / працiвники
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вiддiлу стандартiв державноi мови та забезпечення оцiнювання рiвня
володlння державною мовою.

2. З бiблiотеками БЗ Iспиту працюють винятково Член KoMicii,
ВiДповiДальний за органiзацiю роботи БЗ для проведення Iспитiв, таlабо
працiвник сектору iнформацiйних технологiй та цифровоi трансформацii на
час оновлення бiблiотек Бз.

3. flоступ до репозиторiю БЗ Iспиту мае винятково Член KoMicii,
вiдповiдальний за органiзацiю роботи БЗ для проведення Iспитiв, таlабо
працlвник апарату, якому таке право надано нак€вом голови KoMicii.


