
Іспит 
на рівень володіння 
державною мовою

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України

02 червня 2021 р.
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реєстрація
онлайн
дата, місце, час

exam.mova.gov.ua

складання іспиту
уповноважена установа
комп’ютерна іспитова система

сертифікат

Реєстр сертифікатів
безстроково

Іспит у 3 кроки 



mova.gov.ua

Іспит сертифікат обов’язковий

при прийнятті на посаду

публічні діячі

державні службовці 

особи начальницького складу Національної поліції

прокурори

судді 

керівники закладів освіти 



якщо є атестатНе потрібен іспит

mova.gov.ua

депутати та службові особи місцевого самоврядування

офіцери за контрактом

Національна поліція

адвокати та нотаріуси

освітяни

медики
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Комісія готова приймати іспитготова

тестові
завдання

комп’ютерна
іспитова
система

локації 
для проведення іспиту

уповноважені 
установи 
та екзаменатори

підзаконні 
акти



mova.gov.ua

Тестові завдання

розроблено - 2175
прорецензовано - 1350
очікують рецензування - 825
у тестовій базі - 1350

рандомний вибір

готовність - 100%



mova.gov.ua

Комп’ютерна іспитова система

ТЕСТ - 100% готовність;

ТЕКСТ - 87%, готовність 100% на 07.07.2021 р.

УСНЕ СПІЛКУВАННЯ - 62%, 

готовність - 100% на 07.07.2021 р.



mova.gov.ua

Локації з технічним оснащенням

МЕМОРАНДУМ 

із Асоціацією міст України 
щодо розбудови інфраструктури
іспитових аудиторій по всій Україні. 

КІЛЬКІСТЬ ЛОКАЦІЙ - 119

готовність - 100%



mova.gov.ua

Підзаконні акти

Порядок проведення іспитів на рівень володіння 
державною мовою № 409.
Порядок ведення Реєстру державних сертифікатів.
            готовність - 100%
Рішення Комісії про форму державного сертифікату 
            готовність - 100%
інші рішення на виконання норм Закону про 
іспитування 
            готовність - 56% 

Постанови Кабінету Міністрів України



Іспит - це:
письмова частина усна частина

«Культура мови»

тест текст говоріння

та «Читання»

«Письмо»

орієнтовний час виконання

«Говоріння»

завдання слів

до

монолог на тему + 
діалог із екзаменатором (онлайн)

хвилин

до

 переказ +
висловити ставлення до теми

mova.gov.ua

детальніше тут



exam.mova.gov.ua
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Іспит - це просто
exam.mova.gov.ua


