
 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 
 

РІШЕННЯ 
 

м. Київ 
 

«__» _______ 20__ року                 № ___ 

 
ПРОЄКТ 

 
Про внесення змін до рішення  

Національної комісії зі стандартів державної мови 
від 06 травня 2021 року № 17 

 
Відповідно до пункту 8 частини першої статті 44, частин першої та 

четвертої статті 47, частини 2 статті 48 Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної», підпункту 8 пункту 4 та 
пунктів 7 і 12 Положення про Національну комісію зі стандартів державної 
мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 
листопада 2019 року № 911, пунктів 8 і 18 Порядку проведення іспитів на 
рівень володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409, пунктів 3 і 6 розділу ІІ та 
пунктів 2 і 3 розділу ІІІ Порядку призначення спеціально уповноважених 
установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною 
мовою, затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів державної 
мови від 27 травня 2021 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 16 липня 2021 року за № 926/36548, діючи в умовах введеного в 
Україні воєнного стану, Національна комісія зі стандартів державної мови на 
засіданні (протокол № __ від «__» _______ 2022 року) 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести до Положення про іспитові комісії, затвердженого рішенням 

Національної комісії зі стандартів державної мови від 06 травня 2021 року 
№ 17, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 червня 2021 року за 
№ 820/36442, такі зміни: 

 
1) пункт 6 викласти в такій редакції: 
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«6. Проведення іспитів на рівень володіння державною мовою та 
встановлення їх результатів організовує Комісія»; 

 
2) пункт 7 викласти в такій редакції: 
 
«7. Комісія добирає кандидатів на виконання функцій екзаменаторів зі 

списку осіб, яких пропонують спеціально уповноважені рішенням Комісії 
установи (організації), та/або зі списку осіб, яких пропонує спеціально 
уповноважена державою установа (організація), що проводить зовнішнє 
незалежне оцінювання відповідно до Закону України “Про освіту”, та/або з 
переліку осіб, які самостійно запропонували Комісії свої послуги.  

 
Комісія перевіряє кандидатів на відповідність до визначених Комісією 

вимог та скеровує їх на навчання щодо процедури іспитів на рівень володіння 
державною мовою. 

 
Кандидатів, які успішно завершили навчання щодо процедури іспитів, 

Комісія відповідним рішенням затверджує екзаменаторами Комісії і включає 
до Переліку екзаменаторів Комісії. 

 
Включення до Переліку екзаменаторів Комісії передбачає отримання 

доступу до іспитової системи у функції екзаменатора та набуття 
повноважень і обов’язків щодо перевірки й оцінювання завдань іспитів на 
рівень володіння державною мовою.»; 

 
3) пункт 8 доповнити двома абзацами і викласти в такій редакції: 
 
«8. Екзаменатором може бути громадянин/громадянка України, що має 

вищу освіту не нижче ступеня магістра за спеціальністю «Філологія» 
(спеціалізація  «Українська мова та література»), «Середня освіта» 
(предметна спеціальність «Українська мова і література»), здобуту на 
підставі базової вищої освіти ступеня бакалавра за тією ж спеціальністю і 
перебуває у трудових відносинах з уповноваженою установою (організацією) 
як штатний працівник / штатна працівниця або працівник/працівниця за 
сумісництвом та/або на умовах погодинної оплати праці. Екзаменатором 
Комісії також може бути особа, що має науковий ступінь за спеціальністю 
«Українська мова». 

Екзаменатор Комісії може перебувати в трудових відносинах із 
спеціально уповноваженою державою установою (організацією), що 
проводить зовнішнє незалежне оцінювання відповідно до Закону України 
“Про освіту”, і надавати послуги екзаменатора в межах співпраці між 
Українським центром оцінювання якості освіти та Комісією. 
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Екзаменатор може реалізовувати свою здатність до праці шляхом 

самостійної, ініціативної, систематичної діяльності у сфері надання послуг 
щодо перевірки й оцінювання завдань іспитів на рівень володіння державною 
мовою, перебуваючи (або не перебуваючи) в будь-яких трудових відносинах 
з уповноваженою установою (організацією). Екзаменатор може бути 
зареєстрованим як фізична особа-підприємець у Міністерстві юстиції 
України відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” і 
мати підстави для укладення із Національною комісією зі стандартів 
державної мови Договору про надання послуг.»; 

 
4) пункт 9 викласти в такій редакції: 
 
«9. Комісія своїм рішенням надає екзаменаторам із затвердженого 

Переліку екзаменаторів доступ до іспитової системи та наділяє 
повноваженнями щодо проведення та оцінювання іспиту/іспитів на рівень 
володіння державною мовою.»; 

 

5) у пункті 10 слово «претендентом» замінити словами «з боку 
претендента»; 

 

6) пункт 11 викласти в такій редакції: 
 
«11. Членами іспитової комісії можуть бути лише затверджені 

рішенням Комісії екзаменатори з Переліку екзаменаторів Комісії, члени 
Комісії та працівники апарату Комісії, які відповідають вимогам пункту 8 
цього Положення і успішно завершили навчання щодо процедури іспитів.»; 

 
7) пункт 14 викласти в такій редакції: 
 
«14. Член іспитової комісії здійснює перевірку та оцінювання 

написаного/-них претендентом тексту/-ів та виголошених і записаних за 
допомогою технологій відео- й аудіозапису монологу (та/або діалогу, та/або 
відповідей на запитання, та/або опису зображення).»; 

 
8) пункт 15 доповнити абзацом і викласти в такій редакції: 
 
«15. За результатами перевірки й оцінювання кожного завдання 

екзаменатор Комісії (член іспитової комісії) вносить інформацію до 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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електронного протоколу перевірки, який засвідчує власним електронним 
підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного 
підпису.  

Кваліфікований сертифікат електронного підпису активується під час 
кожного входу екзаменатора в іспитову систему, і на його підставі іспитова 
система фіксує результати оцінювання кожного екзаменатора щодо кожного 
завдання, яке він/вона перевірив/-ла.»; 

 
9) пункт 16 викласти в такій редакції: 
 

«На підставі підсумкового електронного протоколу перевірки Комісія 
ухвалює рішення про встановлення результатів іспиту на рівень володіння 
державною мовою, визначення рівня володіння державною мовою та видачу 
(відмову у видачі) державних сертифікатів про рівень володіння державною 
мовою.». 

 
2. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 

(Ящук Л. П.) забезпечити в установленому порядку подання цього рішення 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

 
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Національної комісії зі стандартів державної мови Мозгунова В. В. 
 

 
Голова Комісії            Володимир МОЗГУНОВ 
 

 


