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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
зі стандартів державної мови 
від «27» вересня 2022 року № 297

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН 
Національної комісії зі стандартів державної мови 

на 2023–2025 роки

Місія: збереження та розвиток державної мови через встановлення стандартів державної мови і методів перевіряння 
рівня володіння державною мовою

№ 
з/п Ініціатива Очікуваний цільовий результат Термін 

виконання Відповідальні за реалізацію

Стратегічна ціль 1. Реалізація державної мовної політики

1.1. Інтеграція внутрішньо переміщених 
осіб у територіальних громадах 
перебування

Розроблення проєкту Державної 
програми сприяння опануванню 
державної мови (для внутрішньо 
переміщених осіб).

2023 Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови 

1.2. Створення цілісної системи взаємодії 
законодавчої, виконавчої та судової 
гілок влади, ЗМІ у впровадженні 
стандартів державної мови

1. Запроваджено навчальний курс з 
української мови для посадових осіб 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування.
2. Запроваджено навчальний курс для 
літературних редакторів органів 

2023–2024 Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови
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державної влади та місцевого 
самоврядування.

1.3. Забезпечення підтримки та 
популяризації української мови за 
кордоном, зокрема промоція 
української мови в офіційних 
структурах Європейського Союзу в 
рамках інтеграції України до 
європейського простору

1. Затверджено пілотний проєкт 
«Українська мова – офіційна мова 
Європейського Союзу».
2. Відкрито центр/центри іспитування 
з визначення рівня володіння 
українською мовою в країні/країнах 
Європейського Союзу.

2023–2024

2024

Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови

1.4. Запровадження Державної системи 
сертифікації з української мови як 
іноземної на підставі затверджених 
вимог до рівнів володіння українською 
мовою як іноземною А1-С2 (відповідно 
до Загальноєвропейських рекомендацій 
з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання) для іноземців, які виявили 
бажання вивчати українську мову.

1. Затверджено Вимоги до рівнів 
володіння українською мовою як 
іноземною (рівні А1–С2 відповідно до 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання).
2. Затверджено структуру та завдання 
для сертифікаційного іспиту з 
української мови як іноземної на 
підставі затверджених вимог до рівнів 
володіння українською мовою як 
іноземною А1–С2.
3. Затверджено Порядок проведення 
сертифікаційного іспиту з української 
мови як іноземної на підставі 
затверджених вимог до рівнів 
володіння українською мовою як 
іноземною А1–С2.

2023

2024

2024

Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови

Стратегічна ціль 2. Реалізація стандартів державної мови

2.1. Розроблення процедури напрацювання 
й затвердження стандартів державної 

1. Затверджено Порядок 
напрацювання й затвердження 

2023 Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
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мови стандартів державної мови.
2. Затверджено методику 
напрацювання й затвердження 
стандартів державної мови.
3. Розроблено структуру стандартів 
державної мови як нормативних 
документів.

2023

2023–2024

обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови

2.2. Приведення у відповідність до 
стандартів державної мови нормативно-
правових актів Кабінету Міністрів 
України

1. Розроблено методичні рекомендації 
з підготовки та оформлення проєктів 
нормативно-правових актів Кабінету 
Міністрів України з дотриманням 
стандартів державної мови.
2. Запропоновано зміни до Правил 
підготовки проєктів актів Кабінету 
Міністрів України з метою 
дотриманням стандартів державної 
мови.

2023–2024

2023–2024

Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови 

Стратегічна ціль 3. Проведення якісних та надійних іспитів на визначення рівня володіння державною мовою

1. Оновлення нормативних 
документів, які регулюють порядок 
проведення іспитів на рівень 
володіння державною мовою, 
перевірку рівня володіння державною 
мовою, єдиних вимог до процедури 
проведення іспитів та критеріїв 
оцінювання, функціонування та 
наповнення Банку завдань; 
розширення функціоналу іспитової 
системи.

2023–2024 Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови

3.1. Удосконалення процедури проведення 
іспитів на визначення рівня володіння 
державною мовою для всіх його 
учасників

2. Створення або оновлення (за 2023 Члени Національної комісії зі стандартів 
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потреби) інструкцій для всіх 
учасників іспитів.

державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови

3. Удосконалення заходів щодо 
забезпечення рівних умов участі в 
іспитах на визначення рівня володіння 
державною мовою для людей з 
порушеннями зору, слуху, мовлення 
та інших категорій осіб з особливими 
потребами.

2023-2025 Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови

4. Забезпечення роботи Банку завдань 
(аналіз завдань для іспитів на рівень 
володіння державною мовою; 
оновлення специфікації іспитів на 
рівень володіння державною мовою, 
характеристик іспитових робіт та 
зразків завдань; створення нових 
завдань; проведення апробації 
тестових завдань; систематизація 
інформації в аналітичному блоці 
Банку завдань; оновлення Банку 
завдань).

2023-2025 Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови
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5. Налагодження взаємодії з авторами 
тестових завдань (розпрацювання 
документації для авторів тестових 
завдань; проведення семінарів-
практикумів для авторів тестових 
завдань; створення класифікаторів 
«Тематика текстів», «Типи текстів»).

2023–2025 Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови

Стратегічна ціль 4. Створення Національного електронного корпусу української мови

4.1. Розроблення Плану створення 
Національного електронного корпусу 
української мови

Розроблено План створення 
Національного електронного корпусу 
української мови.

2024 Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови

4.2. Створення консорціуму організацій-
учасників проєкту «Національний 
електронний корпус української мови»

1. Сформовано консорціум фахівців 
НАН України та підпорядкованих 
інституцій, Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства культури 
та інформаційної політики, провідних 
закладів вищої освіти, представників 
приватного сектору в галузі корпусної 
лінгвістики.
2. Затверджено текст Договору про 
співпрацю з науково-дослідними 
установами щодо створення й 
адміністрування Національного 
електронного корпусу української 
мови.

2024–2025 Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови
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4.3. Створення електронного сховища 
даних для матеріалів корпусу та  
написання програмного забезпечення 
для роботи зі сховищем даних 
(наповнення, пошук, систематизація, 
аналіз тощо).

1. Затверджено процедури роботи зі 
сховищем (процедура внесення даних 
до сховища і процедури використання 
даних зі сховища).
2. Забезпечено технічний супровід 
функціонування сховища даних.

2024–2025 Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови

Стратегічна ціль 5. Формування кваліфікованої, ефективної та вмотивованої команди

5.1. Формування корпоративної культури. Запроваджено корпоративну культуру 
як ефективний інструмент розвитку 
Комісії як центрального органу 
виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, створено сприятливі умови 
для забезпечення виконання 
повноважень Комісії як колегіального 
органу.

2023–2025 Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови

5.2. Оптимізація організаційної структури. 1. Створено структурний підрозділ із 
міжнародної діяльності.
2. Створено структурний підрозділ 
для забезпечення аналітики тестових 
завдань.
3. Оптимізовано структурні 
підрозділи у сфері інформаційного 
забезпечення діяльності Комісії.

2023-2024

2023–2024

2023–2025

Члени Національної комісії зі стандартів 
державної мови відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень

Апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови

Голова Національної комісії 
зі стандартів державної мови            Володимир МОЗГУНОВ


