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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії 
зі стандартів державної мови
від «25» жовтня 2022 року № 330

МОДЕЛЬ 
забезпечення особливих вимог для складення іспитів на рівень володіння 

державною мовою особами з порушенням зору, слуху, мовлення та іншими 
категоріями осіб з особливими потребами

Національна комісія зі стандартів державної мови (далі – Комісія) рекомендує 
створити й забезпечити спеціальні умови для таких категорій громадян:
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Зазначені категорії рекомендовано з урахуванням нормативно-правових 

документів, зокрема Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюють для 
осіб з особливими потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16#n4); Методичних 
рекомендацій щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в 
ЗО 2019/2022 рр. (https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-
navchannya/2019/08/07/rekomendatsii organizatsiya-navchannyaoop.pdf) тощо.

Кожній категорії громадян з особливими потребами, які виявили бажання 
складати іспит на рівень володіння державною мовою, необхідно забезпечити такі 
спеціальні умови:

1. Для осіб із повною або частковою втратою слуху необхідним є:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16#n4
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/rekomendatsii%20organizatsiya-navchannyaoop.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/rekomendatsii%20organizatsiya-navchannyaoop.pdf
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2. Для осіб із повною або частковою втратою зору необхідним є:

3. Для осіб із тяжкими порушеннями мовлення (претенденти, у яких 
спостерігається заїкання) необхідним є:

надання можливості в письмовій (друкованій) формі 
викласти монолог – усну частину іспитової роботи, що 
спрямована на перевірку вмінь претендента спілкуватися на 
різні теми з офіційної сфери, не прив’язані до вузького 
професійного спрямування (до 30 хвилин).
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4. Для осіб із порушеннями опорно-рухового апарату, із хворобами 
нервової системи необхідним є:

5. Для осіб, яким встановлено електрокардіо-стимулятор або інший 
електронний імплантат чи пристрій, необхідним є: 

необхідним є урахування впливу на розумні електронні 
пристрої випромінювання від використовуваної в 
уповноваженій установі (організації) техніки.
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6. Для осіб, які потребують періодичного здійснення індивідуальних 
медичних процедур із забезпечення життєдіяльності людини та/або контролю 
за її станом, необхідним є:

7. Для осіб, які мають захворювання, що потребують постійного 
медичного нагляду, необхідним є:
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8.  Для осіб, які одужують після травм, необхідним є:

9. Для осіб із розладами психіки та поведінки необхідним є:

Зазначена модель забезпечення особливих вимог для складання іспитів на 
рівень володіння державною мовою особами з порушенням зору, слуху, мовлення 
та іншими категоріями осіб з особливими потребами надасть можливість 



7
підвищити якість проведення іспиту на рівень володіння державною мовою та 
створити умови для забезпечення рівних прав громадян.

Голова Національної комісії 
зі стандартів державної мови            Володимир МОЗГУНОВ


