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1. ОСНОВНА ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

КОНСТИТУЦІЯ 

УКРАЇНИ 

«Держава забезпечує всебічний 

розвиток і функціонування 

української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території 

України» (ст. 10). 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про забезпечення 

функціонування 

української мови як 

державної» (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 

2019, № 21, ст. 81) 

{Із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 113-IX від 19.09.2019, 

ВВР, 2019, № 42, ст. 238; № 114-IX 

від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 45, 

ст.289; Кодексом № 396-IX від 

19.12.2019, ВВР, 2020, № 7, № 8, 

№ 9, ст. 48. Законами № 531-IX від 

17.03.2020, ВВР, 2020, № 16, ст.101; 

№ 1089-IX від 16.12.2020; № 2229-

IX від 21.04.2022} 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ 

«Про Концепцію 

державної мовної 

політики» 

«Мовна політика посідає чільне 

місце в системі державних пріоритетів, 

оскільки її стратегічним завданням є 

забезпечення неухильного додержання 

конституційних гарантій щодо 

всебічного розвитку і функціонування 

української мови як державної в усіх 

сферах суспільного життя на всій 

території України…». 

 

ОСВІТНІЙ 

ОМБУДСМЕН 

УКРАЇНИ 

«Заклади освіти є юридичними 

особами, що надають освітні послуги, 

тобто комплекс визначених 

законодавством, освітньою програмою 

та/або договором дій, що мають 

визначену вартість та спрямовані, аби 

здобувач освіти досягнув очікуваних 

результатів навчання (п. 18 ч. 1 ст. 1 

Закону України «Про освіту»)». 

 

НАЦІОНАЛЬНА 

КОМІСІЯ ЗІ 

СТАНДАРТІВ 

ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
https://eo.gov.ua/z-16-sichnia-2021-roku-derzhavna-mova-obov-iazkova-u-sferi-nadannia-usikh-osvitnikh-posluh/2021/01/16/
https://mova.gov.ua/
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2. СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ 

МОВИ 

 

 

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ІЗ ЗАХИСТУ 

ДЕРЖАНОЇ МОВИ 

Тарас КРЕМІНЬ 

«Річний звіт про стан дотримання 

Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як 

державної» готується Уповноваженим із 

захисту державної мови на виконання 

частини п’ятої ст. 49 Закону та 

подається Кабінету Міністрів України і 

громадськості не пізніше 1 травня 

кожного року. Пропоноване видання є 

першим і на цей час єдиним 

комплексним дослідженням питань 

функціонування української мови як 

державної з моменту вступу Закону в 

дію в липні 2019 року. У  звіті 

узагальнено інформацію стосовно 

реалізації мовної політики в Україні в 

різних галузях та сферах суспільного 

життя, а також акумульовано 

статистичні, соціологічні та 

адміністративні дані, підсумки 

діяльності державних органів та органів 

місцевого самоврядування, аналіз 

нормативної бази та судової практики, 

результати моніторингу виконання 

законодавства про державну мову та 

проведеної аналітичної роботи». 

 

СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО 

ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

продовжує виконання покладених на 

нього функцій в умовах воєнного стану 

«Розуміння того, що до глобальної 

пандемії COVID-19, яка значною мірою 

нашкодила досягненню запланованого у 

2021 році, додалася повномасштабна 

війна, змушує кардинально 

відкоригувати наше бачення цілей і 

завдань у 2022 році. Але динамічні 

тектонічні націєтворчі процеси, 

очевидне тепер для всіх українців 

проявлення історичної місії в них 

української мови як базової цінності, 

навколо якої відбувається єднання всієї 

нації, загальнонаціональний дух 

свободи, боротьби та піднесення, що 

допомагає долати нашому народу 

надзвичайно важкі випробування, 

https://mova-ombudsman.gov.ua/storage/app/sites/14/Report 2021/richniy-zvit-upovnovazhenogo-2021.pdf
https://mova-ombudsman.gov.ua/storage/app/sites/14/Report 2020/zvit-2021-web.pdf
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надихає на нові перемоги, у тому числі 

й на мовному фронті». 

 

3. ІСПИТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ 

МОВОЮ 

 

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 44 Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон) 

до повноважень Національної комісії зі стандартів державної мови (далі – 

Комісія) належить організація іспитів для визначення рівня володіння 

державною мовою та призначення спеціально уповноважених державою 

установ (організацій), які проводять іспити. Частина друга статті 10 Закону, 

у якій зазначено, що рівень володіння державною мовою засвідчується 

державним сертифікатом, що видається Комісією, набирає чинності 

16.07.2021 р. 

 

Положення про банк завдань для проведення іспитів на рівень 

володіння державною мовою 

 

ІСПИТ 

на рівень 

володіння 

державною 

мовою під час 

виконання 

службових 

обов’язків 

З Програмою іспиту на рівень 

володіння державною мовою для осіб, 

які зобов’язані володіти державною 

мовою та застосовувати її та зразками 

завдань можна ознайомитися за 

посиланнями: 

 

1. Програма іспиту на рівень володіння державною мовою особами, які 

зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час 

виконання службових обов’язків. 

2. Зразки завдань іспиту на визначення рівня володіння державною мовою 

для виконання службових обов’язків. 
 

ІСПИТ 

на рівень володіння 

державною мовою 

особами, 

які мають намір 

набути громадянство України 

Іспит на рівень володіння державною 

мовою особами, які мають намір набути 

громадянство України, визначає обсяг 

знань з української мови та перевіряє 

комунікативну компетентність, 

словниковий запас і вправність у 

застосуванні граматичних структур, що 

відповідає середньому рівню першого 

ступеня (В1), визначеному 

Національною комісією зі стандартів 

https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97/rishennya-6-bank-zavdan.pdf
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97/rishennya-6-bank-zavdan.pdf
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/exam/vikonsluzhbobovyazkiv.pdf
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/exam/vikonsluzhbobovyazkiv.pdf
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/exam/vikonsluzhbobovyazkiv.pdf
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/exam/ispitova-robota-nova.pdf
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/exam/ispitova-robota-nova.pdf
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державної мови як необхідний для 

набуття громадянства відповідно до 

Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як 

державної» з урахуванням 

рекомендацій Ради Європи з мовної 

освіти. 

1. Програма іспиту на рівень володіння державною мовою особами, які 

мають намір набути громадянство України. 

2. Характеристика іспитової роботи та зразки завдання іспиту на рівень 

володіння державною мовою для набуття громадянства України.pdf. 

 

 

https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/exam/gromadyanstvo.pdf
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/exam/gromadyanstvo.pdf
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf

