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ПОЛОЖЕННЯ
про інформаційно-комунікаційну систему 

«Іспитова система для визначення 
рівня володіння державною мовою»

I. Загальні положення
1. Це Положення визначає основні завдання, призначення, суб’єктів та 

структуру інформаційно-комунікаційної системи «Іспитова система для 
визначення рівня володіння державною мовою», а також умови її 
функціонування.

2. Інформаційно-комунікаційна система «Іспитова система для визначення 
рівня володіння державною мовою» (далі – ІСВРВДМ) – сукупність технічних і 
програмних засобів, призначених для обробки інформації, що виникає у процесі 
реалізації Національною комісію зі стандартів державної мови (далі – Комісія) 
завдання з організації та проведення іспитів для визначення рівня володіння 
державною мовою та видачі державних сертифікатів про рівень володіння 
державною мовою.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у 
Законах України «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-
комунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний 
документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні 
комунікації», у Положенні про Національну комісію зі стандартів державної 
мови, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 
2019 року № 911, Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною 
мовою, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 
2021 року № 409, Положенні про Банк завдань, затвердженому рішенням 
Національної комісії зі стандартів державної мови від 18 лютого 2021 року № 6, 
Порядку використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення в 
Національній комісії зі стандартів державної мови, затвердженому рішенням 
Національної комісії зі стандартів державної мови від 13 вересня 2022 року № 
281.

II. Мета та основні завдання ІСВРВДМ
1. Основними завданнями ІСВРВДМ є:
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1) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Комісії під час 

виконання покладеного на неї завдання з організації та проведення іспитів для 
визначення рівня володіння державною мовою, зокрема, особами, які 
зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання 
службових обов’язків, та особами, які мають намір набути громадянство 
України;

2) формування підсумкових електронних протоколів та передавання до 
Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою (далі – 
Реєстр) даних про результати складення іспитів, на підставі яких Комісія 
ухвалює рішення про видачу або відмову у видачі учасникам іспиту 
сертифікатів про рівень володіння державною мовою.

2. ІСВРВДМ призначена для:

1) створення, конфігурування, наповнення, редагування та зберігання 
різнотипних іспитів для визначення рівня володіння державною мовою;

2) створення, конфігурування, наповнення, редагування та зберігання 
бібліотек іспитових завдань, відібраних з Банку завдань;

3) забезпечення функціонування електронних кабінетів учасників іспиту;

4) забезпечення роботи інструкторів уповноважених установ;

5) забезпечення та обліку роботи екзаменаторів;

6) створення, заповнення, редагування та зберігання графіків проведення 
іспитів в уповноважених установах;\

7) подання учасниками іспиту заяв на складання іспитів;

8) складання іспитів учасниками іспиту (після ідентифікації особи в 
уповноваженій установі);

9) моніторингу відповідальною особою Комісії процесу іспитування;

10) зберігання результатів складання іспитів учасниками іспиту;

11) передавання інформації про результати складення іспитів до Реєстру;

12) комплексного захисту інформації та розмежування доступу до 
інформації, що зберігається в ІСВРВДМ.
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III. Інформаційні ресурси ІСВРВДМ

1. Інформаційними ресурсами ІСВРВДМ є інформація, що утворена в 
процесі реалізації Національною комісію зі стандартів державної мови завдання 
з організації та проведення іспитів для визначення рівня володіння державною 
мовою та видачі державних сертифікатів про рівень володіння державною 
мовою. 

2. До інформаційних ресурсів ІСВРВДМ, зокрема, належать:

1) перелік та докладний опис іспитів, які проводить Комісія;

2) перелік та змістове наповнення бібліотек іспитових завдань, відібраних з 
Банку завдань;

3) набори даних щодо уповноважених установ, які проводять іспити;

4) набори даних щодо роботи інструкторів уповноважених установ;

5) набори даних щодо роботи екзаменаторів;

6) графіки проведення іспитів;

7) набори даних щодо поданих учасниками іспиту заяв на складання 
іспитів;

8) набори даних щодо результатів складання іспитів учасниками іспиту.

2. Інформаційні ресурси ІСВРВДМ розміщені на офіційному вебсайті 
Комісії та вебсайті «Іспитова система для визначення рівня володіння 
державною мовою». 

IV. Суб’єкти та користувачі ІСВРВДМ
1. Комісія є власником ІСВРВДМ і вживає заходи з організації матеріально-

технічного та кадрового забезпечення, що необхідні для ефективного 
функціонування системи. 

2. Адміністратором ІСВРВДМ є уповноважений структурний підрозділ 
апарату Комісії.

Адміністратор ІСВРВДМ забезпечує:

1) розв'язання організаційно-технічних питань щодо функціонування 
системи;
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2) ведення обліку користувачів та надання їм необхідних прав доступу до 
функцій системи та інформації, що в ній обробляється;

3) захист інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації 
та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних 
заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

4) вжиття заходів стосовно розвитку та вдосконалення системи;

5) координацію функціонування складових системи.

4. Користувачами ІСВРВДМ є:

1) посадові особи Комісії, яким в установленому порядку надано відповідні 
права доступу до інформації в ІСВРВДМ;

2) фізичні особи, які є учасниками іспиту;

3) фізичні особи, які виконують обов'язки інструкторів в уповноважених 
установах; 

4) фізичні особи, які виконують обов'язки екзаменаторів.

V. Структура ІСВРВДМ
1. Складовими ІСВРВДМ є:

1) центральний програмний комплекс;

2) автоматизовані робочі місця користувачів;

3) електронна комунікаційна мережа доступу;

4) комплексна система захисту інформації.

2. Центральний програмний комплекс ІСВРВДМ – це сукупність 
програмних засобів, призначених для обробки інформації, які забезпечують:

1) введення, записування, зберігання, видалення, приймання та передавання 
інформації в ІСВРВДМ;

2) моніторинг стану інформаційного обміну між складовими ІСВРВДМ;

3) передавання інформації до Реєстру;
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4) захист інформації під час її обробки.

3. Автоматизовані робочі місця користувачів ІСВРВДМ – робочі місця, 
обладнані програмно-технічними засобами, що підключені до електронної 
комунікаційної мережі доступу ІСВРВДМ і призначені для забезпечення 
користувачам можливості взаємодії із системою відповідно до наданих прав.

4. Електронна комунікаційна мережа доступу ІСВРВДМ – сукупність 
технічних і програмних засобів, призначених для обміну інформацією між 
компонентами системи, між центральним програмним комплексом та 
автоматизованими робочими місцями користувачів, між ІСВРВДМ та Реєстром. 
Для захисту інформації, що обробляється користувачами ІСВРВДМ з 
використанням відкритих каналів, застосовуються відповідні засоби захисту 
інформації.

5. Комплексна система захисту інформації – взаємопов’язана сукупність 
організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту 
інформації.

6. Завданням комплексної системи захисту інформації є забезпечення 
конфіденційності, цілісності, доступності інформації в ІСВРВДМ шляхом 
здійснення заходів, спрямованих на захист інформації від несанкціонованих 
дій, які можуть призвести до її випадкової або умисної модифікації чи 
знищення.

7. Контроль за дотриманням вимог законодавства України у сфері захисту 
інформації під час використання ІСВРВДМ, здійснює структурний підрозділ 
апарату Комісії.

VI. Порядок доступу та обробки інформації в ІСВРВДМ
1. Ідентифікація користувачів для підтвердження цілісності даних, що 

обробляються в ІСВРВДМ, здійснюється за допомогою Інтегрованої системи 
електронної ідентифікації.

2. Право перегляду інформації в ІСВРВДМ належить виключно 
користувачам (у межах їх прав доступу) з використанням для здійснення такого 
доступу засобів електронної ідентифікації.

3. Комісія є володільцем інформації, зокрема персональних даних учасників 
іспиту, що містяться в ІСВРВДМ, і вживає заходи для належного захисту 
інформації в системі. 

4. Порядок опрацювання персональних даних учасників іспиту затверджує 
Комісія.
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5. Користувачі ІСВРВДМ мають бути поінформовані про обробку їхніх 
персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, 
визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збирання 
персональних даних.

6. Персональні дані користувачів ІСВРВДМ зберігаються не більше, ніж це 
необхідно для досягнення мети їх обробки, якщо інше не передбачено 
законодавством у сфері архівної справи та діловодства.

7. В ІСВРВДМ здійснюється обробка таких персональних даних 
користувачів ІСВРВДМ:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) 
або серія та номер паспорта громадянина України (для осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), або дані про інший 
документ, що який посвідчує особу користувача ІСВРВДМ;

3) адреса електронної пошти;

4) відомості, надані користувачем у вебформі зворотного зв’язку і 
коментарях до заяв;

5) відеозображення.

8. Користувачі ІСВРВДМ зобов’язані не розголошувати у будь-який спосіб 
інформацію, яка їм стала відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, 
крім випадків, передбачених законом, відповідають за достовірність інформації, 
що вводиться ними до відповідних інформаційних ресурсів ІСВРВДМ, та 
зобов'язані дотримуватися законодавства у сфері захисту інформації.

Голова Національної комісії 
зі стандартів державної мови                                     Володимир МОЗГУНОВ


