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1. Основні положення 

Формування вимог до державного службовця щодо вільного володіння 

українською мовою спирається на розуміння того, що українська мова є: - 

державною мовою України (ст. 10 «Конституції України»); - словесною 

формою історії, культури, суспільної ідентичності громадян України; - 

мовою, що об’єднує всіх українців із народами, які проживають в Україні й 

належать до української політичної нації; - мовою держави Україна, її 

інституцій у політичній, дипломатичній, економічній, правничій та 

культурній сферах міжнародного спілкування; - мовою, що формує 

позитивний образ/імідж України у світі. Статус української мови як 

державної в багатоетнічному суспільстві передбачає її функціонування в усіх 

сферах державної політики України. Це потребує ефективного впровадження 

Стандарту і неухильного його дотримання посадовими особами в їхній 

службовій діяльності. 

Необхідний рівень фахової компетентності державного службовця 

можливий лише за наявності в нього відповідного рівня мовної і 



комунікативної компетентностей, які виявляються у вільному володінні 

державною мовою. 

 

Права та обов’язки учасника атестації 

―Порядком атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, 

щодо вільного володіння державною мовою‖ передбачені права та обов’язки 

осіб, які атестуються. Так, учасник атестації має право на: 

1) доступ до інформації про: 

 строки та порядок проведення атестації; 

 час і місце проведення атестації; 

 порядок визначення, спосіб та час оголошення результатів атестації; 

2) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, 

відповідальних за організацію та проведення атестації; 

3) ознайомлення із своєю роботою, виконаною у письмовій формі під 

час проходження атестації; отримання після оголошення результатів 

атестації у письмовій формі засвідченої копії такої роботи. 

Учасник атестації зобов’язаний: 

1. ознайомитися з порядком проведення атестації, дотримуватися 

його; 

2. своєчасно прибути до визначеного місця проведення атестації з 

документом, що посвідчує його особу та підтверджує громадянство України; 

3. ввічливо ставитися до інших учасників атестації; 

4. виконувати вказівки та вимоги голови, членів та секретаря 

атестаційної комісії щодо процедури проходження атестації; 

5. після закінчення часу, відведеного для виконання завдань у  

письмовій формі, повернути матеріали атестації; 

6. виконувати завдання у письмовій формі на робочому місці, 

визначеному атестаційною комісією; 

7. виконувати та оформляти завдання у письмовій формі згідно з 

вимогами, зазначеними в зошиті із завданнями. 



Учаснику атестації забороняється: 

1) мати при собі або на робочому місці, визначеному атестаційною 

комісією, протягом часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та 

усній формі, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та 

відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути 

складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, 

друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не 

передбачені цим Порядком (крім випадків, коли використання додаткових 

електронних приладів становить розумне пристосування для особи, яка має 

інвалідність); 

2) протягом часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та  

усній формі: 

 заважати іншим учасникам атестації виконувати завдання; 

 спілкуватися у будь-якій формі з іншим учасником атестації під час 

виконання завдань; 

 списувати відповіді на завдання в іншого учасника атестації; 

 виносити за межі аудиторії зошити із завданнями, їх окремі аркуші, 

бланки відповідей; 

3) псувати майно уповноваженого вищого навчального закладу, в 

приміщенні якого проводиться атестація, чи майно осіб, які проходять 

атестацію. 

 

2. Вимоги щодо рівня мовної та комунікативної компетентності осіб, які 

претендують на зайняття посади державної служби 

 

ВИМОГИ  

щодо рівня мовної компетентності* осіб, які претендують  

на зайняття посади державної служби 

 

Знання: 



функцій державної мови; історії становлення української мови як 

державної; 

лексичного складу і граматичної будови української мови; 

значення власне українських і запозичених слів; 

фонетичної будови української мови, орфоепічних норм, 

закономірностей звукових змін (чергування звуків, подовження приголосних, 

спрощення в групах приголосних); 

правил орфографії та пунктуації; 

стильової диференціації мови; 

типів словників української мови та їх призначення. 

 

Володіння: 

загальновживаною лексикою і фаховою термінологією; 

навичками побудови словосполучень і речень; 

усним і писемним літературним мовленням; 

засобами милозвучності української мови. 

 

Вміння: 

вживати апостроф і м’який знак в українських та іншомовних словах; 

відмінювати загальні і власні назви (імена, прізвища, географічні 

назви, назви установ тощо); використовувати відмінкові форми іменників; 

відмінювати прикметники; вживати вищий і найвищий ступені 

порівняння; утворювати присвійні прикметники; 

відмінювати займенники; 

відмінювати числівники; поєднувати числівники з іменниками; 

використовувати особові форми дієслів у різних часових 

та способових формах; 

вживати прийменники у/в; з/із/зі/зо; над/наді тощо; 

вживати сполучники сурядності та підрядності, а також сполучні слова 

для побудови складних речень; 



писати складні слова разом, окремо і через дефіс; 

утворювати і використовувати складноскорочені слова (абревіатури). 

 

Застосування: 

формул вітання, прощання, вибачення, подяки тощо; 

словників української мови (орфографічного, тлумачного, іншомовних 

слів, перекладних словників тощо); 

українських відповідників до поширених конструкцій російської мови, 

зокрема з прийменниками ―в‖, ―из-за‖, ―около‖, ―по‖, ―при‖, ―у‖; з активними 

дієприкметниками теперішнього часу; із стійкими сполуками тощо; 

розділових знаків у простому і складному реченнях; 

розділових знаків для виокремлення звертань, однорідних членів 

речення, відокремлених означень, додатків, обставин, вставних і вставлених 

слів, словосполучень, речень; 

розділових знаків для оформлення прямої та непрямої мови. 

 

Розрізнення: 

понять ―українська мова‖ і ―українська літературна мова‖; 

української літературної мови і діалекту; 

антонімів, синонімів, омонімів, паронімів; 

однозначних та багатозначних слів; 

слів у прямому і переносному значенні. 

 

____________________ 

* Мовна компетентність — знання мови, її норм, правил та 

закономірностей функціонування в різних сферах суспільної діяльності. 

Державний службовець повинен володіти мовною компетентністю, яка 

передбачає розуміння структури мови, знання особливостей її словникового 

складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в 

різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому. Мовна 



компетентність державного службовця включає знання про функціонування і 

системну організацію української мови на рівнях лексики, граматики, 

фонетики і фонології, орфографії, орфоепії, пунктуації. 

 

 

ВИМОГИ  

щодо рівня комунікативної компетентності* осіб, які  

претендують на зайняття посади державної служби 

 

Знання: 

норм української  літературної мови в офіційному спілкуванні; 

структури та основних мовних характеристик жанрів офіційно-ділового 

стилю. 

 

Володіння: 

лексикою і фразеологією офіційно-ділового стилю; 

комунікативними навичками у сфері офіційно-ділового спілкування. 

 

Вміти: 

спілкуватися (в усній і письмовій формах) у фаховій діяльності. 

 

Застосування: 

стилістичних норм мови з використанням відповідних мовних засобів 

усіх рівнів в офіційно-діловому стилі; 

специфічних лексико-фразеологічних засобів у діловому спілкуванні 

(номенклатури, професіоналізмів, штампів, кліше, стандартів тощо); 

формули ввічливості; 

мовних засобів висловлення подяки, вибачення, згоди/незгоди, 

підтримки, схвалення, сумніву, занепокоєння, заперечення, попередження 

тощо; 



мовних засобів формулювання думки, зокрема тези, антитези, мети, 

завдань, висновків тощо, у тому числі в текстах публічних виступів. 

 

Розрізнення: 

стилів української ділової мови, їх особливостей; 

жанрів ділової мови за критерієм функціонального призначення; 

канцелярського підстилю: організаційних документів (положення, 

статут, інструкція, правила), розпорядчих, довідково-інформаційних текстів 

(довідка, лист, записка, акт, звіт, оголошення, протокол, подання, план 

роботи), кадрової та особової документації; 

нормативного підстилю (конституція, закон, кодекс, постанова, 

розпорядження, указ тощо); 

дипломатичного підстилю — документів у сфері внутрішньовідомчої 

діяльності та міжнародних відносин (нота, меморандум, декларація, заява, 

відозва тощо). 

  

____________________ 

* Комунікативна компетентність — здатність особи застосовувати 

знання мови в різних ситуаціях спілкування. Державний службовець повинен 

володіти комунікативною компетентністю, яка ґрунтується на знанні 

структури, норм і функцій української мови у сфері ділового спілкування, а 

також особливостей мовного оформлення його основних жанрів, що дає 

змогу посадовій особі ефективно виконувати свої службові обов’язки. 

  Комунікативна компетентність державного службовця передбачає, 

зокрема, володіння такими навичками: 

створення текстів різних жанрів усного і писемного мовлення, у тому 

числі офіційно-ділового стилю; 

аналіз та реферування текстів різних жанрів, підготовка аналітичних 

оглядів, довідок, висновків на основі опрацьованих текстів; 

опрацювання текстів документів відповідно до службової потреби; 



монологічне та діалогічне (полілогічне) мовлення фахового спрямування 

(доповідь, звіт, промова, дискусія); 

дотримання норм української літературної мови в офіційному 

спілкуванні (організація офіційних заходів, корпоративне та адміністративне 

спілкування тощо); 

спілкування українською мовою на засадах соціальної та 

міжособистісної етики, моделювання комунікативної поведінки відповідно 

до ситуації у роботі з конфліктними групами (правопорушниками, особами з 

особливими потребами тощо); 

обрання та застосування різних комунікативних стратегій для 

досягнення позитивного результату. 

 

3. Структура екзамену 

Визначення рівня вільного володіння українською мовою як державною 

відбувається у формі екзамену, який складається з усної та письмової частин. 

Екзамен проводиться на принципах співпраці та партнерства між 

екзаменатором і претендентом на посаду державного службовця, який 

потребує документального підтвердження вільного володіння українською 

мовою.  

Учасник атестації повинен з’явитися для проходження атестації у день, 

час та в місце, визначені атестаційною комісією, і мати документ, що 

посвідчує особу та підтверджує громадянство України. 

Екзамен складається з 2-х частин – усного та письмового блоків – і 

триває 120 хвилин. Атестація в усній формі розпочинається не раніше, як 

через 60 хвилин і не пізніше, як через 120 хвилин після закінчення атестації в 

письмовій формі. 

Кожний учасник атестації забезпечується зошитом із завданнями та 

тестовим бланком (А4 зі штампом університету) та бланком для відповідей. 



Перед початком виконання тестових завдань секретар атестаційної 

комісії ознайомлює учасників із загальними вимогами й організацією 

атестації. 

Атестація в усній формі включає: ділову розмову за визначеним 

сценарієм; повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією 

тему (далі – повідомлення-презентація). 

Тривалість атестації в усній формі для кожного її учасника становить 

до 45 хвилин, 20 хвилин із яких передбачено на ділову розмову за 

визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 

25 хвилин – на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на 

підготовку). 

Мета і завдання усної частини екзамену – виявити вміння і навички 

вільного володіння українською мовою у сфері усного спілкування на 

соціокультурні, економічні, політико-правові, організаційно-ділові та інші 

теми, здатність підготувати усне повідомлення-презентацію на одну з тем, 

близьких до сфери діяльності державного службовця.  

Атестація у письмовій формі включає: письмове завдання з 

використанням технологій тестування (далі – тестове завдання); письмовий 

переказ тексту з фахових питань (далі – переказ). 

Тривалість виконання завдань у письмовій формі (тестове завдання та 

переказ) становить 60 хвилин. Учасник атестації має право здати зошит із 

завданнями та заповнений тестовий бланк до закінчення передбаченого 

терміну. 

Після закінчення терміну, передбаченого для виконання тестових 

завдань та переказу, голова атестаційної комісії оголошує про його 

закінчення, після чого учасники атестації зобов’язані припинити роботу й 

здати їх секретареві атестаційної комісії. 

У письмовій частині екзамену оцінюються вміння й навички 

претендента орієнтуватися у фаховому тексті; стисло перефразовувати зміст 

речень, лаконічно формулювати тези, визначати суть і основний зміст 



документа; перевіряється обсяг лексичного запасу та знання фахової 

термінології, граматичних, орфографічних і пунктуаційних норм української 

мови, уміння будувати синтаксичні конструкції і визначати їхню 

відповідність різним комунікативним ситуаціям. 

Завдання у письмовій та усній формі розробляються відповідно до 

вимог та рекомендацій визначених у «Порядку атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою». Пакет орієнтовних тестових завдань, текстів для 

переказу, тем і сценаріїв для проведення атестації в усній формі, 

розміщується на офіційному веб-сайті університету.   

Перед початком виконання тестових завдань секретар атестаційної 

комісії ознайомлює учасників із загальними вимогами й організацією 

атестації. 

Кожний учасник атестації забезпечується зошитом із завданнями та 

тестовим бланком. 

Критерії оцінювання результатів завдань визначені відповідно до 

рекомендацій «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою»  окремо для 

письмового та усного завдання та містяться у переліку завдань. 

За результатами оцінювання атестації в усній формі виставляються такі 

бали: 

2 бали — учасникам атестації, які виявили глибокі навички та знання, 

повною мірою відповідають вимогам щодо рівня мовної та 

комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади 

державної служби; 

1 бал — учасникам атестації, які виявили навички та знання в обсязі, 

достатньому для подальшої роботи та здебільшого відповідають вимогам 

щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують 

на зайняття посади державної служби; 



0 балів — учасникам атестації, які не виявили навичок та знань в обсязі, 

достатньому для подальшої роботи і не відповідають вимогам щодо рівня 

мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття 

посади державної служби. 

Бали за результатами оцінювання атестації в усній формі виставляються 

кожним членом атестаційної комісії індивідуально та вносяться до 

відповідної відомості. 

Середній бал за кожне виконане завдання визначається як середнє 

арифметичне суми балів, виставлених індивідуально членами атестаційної 

комісії. 

У разі отримання учасником атестації середнього балу 0,5 або нижче він 

вважається таким, що не пройшов атестацію. 

Після закінчення атестації в усній формі та виставлення відповідних 

оцінок атестаційна комісія проводить оцінювання відповідей за результатами 

атестації у письмовій формі. 

За результатами виконання тестових завдань виставляються такі бали: 

2 бали — учасникам атестації, які відповіли правильно на 21 тестове 

завдання і більше; 

1 бал — учасникам атестації, які відповіли правильно на 16—20 

тестових завдань; 

0 балів — учасникам атестації, які відповіли правильно на 15 і менше 

тестових завдань. 

Відсутність позначки у клітинках, які відповідають варіантам відповіді, 

або наявність кількох позначок одночасно оцінюються як неправильний 

варіант відповіді. 

Опрацювання результатів виконання тестових завдань здійснюється 

секретарем атестаційної комісії, який передає заповнену відомість про такі 

результати атестаційній комісії. 

У разі отримання учасником атестації 0 балів, він вважається таким, що 

не пройшов атестацію. 



Під час оцінювання переказу враховуються орфографічна та 

пунктуаційна грамотність, словниковий запас, логічність, вичерпність та 

зв’язність викладу. 

За результатами оцінювання переказу виставляються такі бали: 

2 бали — учасникам атестації, які виявили глибокі навички та знання, 

повною мірою відповідають вимогам щодо рівня мовної та 

комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади 

державної служби; 

1 бал — учасникам атестації, які виявили навички та знання в обсязі, 

достатньому для подальшої роботи та здебільшого відповідають вимогам 

щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують 

на зайняття посади державної служби; 

0 балів — учасникам атестації, які не виявили навичок та знань в обсязі, 

достатньому для подальшої роботи і не відповідають вимогам щодо рівня 

мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття 

посади державної служби. 

Бали за результатами оцінювання переказу виставляються кожним 

членом атестаційної комісії індивідуально та вносяться до відповідної 

відомості. 

Середній бал за переказ визначається як середнє арифметичне суми 

балів, виставлених індивідуально членами атестаційної комісії. 

У разі отримання учасником атестації середнього балу 0,5 або нижче він 

вважається таким, що не пройшов атестацію. 

За результатами атестації в письмовій та усній формі  атестаційна 

комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов 

атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою. 

Результати атестації доводяться до відома учасників атестації. 


