ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МКМС від 11.02.2020 № 83-к
ПЕРЕЛІК
тестових питань на знання спеціального законодавства та варіанти
відповідей для оцінки професійних знань під час проведення
конкурсів на зайняття посад фахівців з питань реформ, які віднесені
до посад державної служби категорій «Б» та «В»,
Директорату взаємодії Міністерства культури,
молоді та спорту України
1. Яка стаття Конституції України визначає форму державнорелігійних відносин?
А) 35
Б) 24
В) 45
Г) 15
2.
Яким законом в Україні регулюються правові відносини,
пов’язані зі свободою совісті та діяльністю релігійних організацій?
А) Конституція України
Б) Закон України “Про свободу совісті та релігійних організації”
В) Закон України про церкви
Г) Закон України “Про свободу совісті та релігійних організації та
інші законодавчі акти видані відповідні до нього ”
3.
Що таке релігійна організація?
А) Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади,
управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства
(місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з
вищезазначених
релігійних
організацій.
Релігійні
об'єднання
представляються своїми центрами (управліннями).
Б) Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади та
спільноти, які себе так самоідентифікують.
В) Релігійними організаціями в Україні є релігійні центри.
Г) Релігійними організаціями в Україні є всі громади або спільноти,
що у своїй діяльності практикують релігійні та культові практики.

4.
Чи мають право правоохоронні органи вимагати від
священнослужителів відомостей, одержаних ними при сповіді вірян?
А) Ніхто не має права
Б) Мають
В) Мають право за рішенням суду
Г) Мають право за рішенням духовного центру
5.

На чому ґрунтується членство у релігійних громадах?

А) Членство в релігійній громаді ґрунтується на принципах вільного
волевиявлення.
Б) Членство в релігійній громаді ґрунтується на принципах вільного
волевиявлення, а також на вимогах статуту (положення) релігійної громади.
В) Членство в релігійній громаді ґрунтується на принципах вільного
волевиявлення, а також на вимогах статуту (положення) релігійної громади.
Релігійна громада на власний розсуд приймає нових та виключає існуючих
членів громади у порядку, встановленому її статутом (положенням)
Г) Членство в релігійній громаді ґрунтується на законах України.
6.
Чим засвідчується рішення про зміну підлеглості та
внесення відповідних змін або доповнень до статуту?
А) Підписом
Б) Усною згодою
В) Письмовою згодою
Г) Заявою
7.
Чи є обов’язковим повідомлення державних органів про
утворення релігійної громади?
А) Так
Б) Ні
В) За вимогою представників місцевої влади
Г) За вимогою компетентного державного органу
8.
На підставі чого діють релігійні управління та центри?
А) На підставі релігійних переконань
Б) На підставі рішень керівництва релігійних центрів
В) На підставі рішень та волевиявлень релігійних громад
Г) На підставі статутів (положень), що реєструються у порядку,
встановленому Законом України “Про свободу совісті та релігійні
організації”

9.
Чи можуть релігійні організації, керівні центри яких
знаходяться за межами України, керуватися у своїй діяльності
настановами цих центрів?
А) Так.
Б) Ні.
В) За погодженням державних органів.
Г) Так, якщо ці настанови не суперечать законодавству України.
10. У який термін державний орган повинен повідомити про
відмову реєстрації статуту релігійній організації?
А) 5 днів
Б) 3 дні
В) 2 тижні
Г) 10 днів
11.
В який термін розглядається клопотання про передачу
релігійним організаціям культових будівель і майна у власність чи
безоплатне користування?
А) Упродовж року.
Б) Упродовж тижня.
В) Упродовж 3 місяців.
Г) Упродовж місяця.
12.
Чи оподатковуються фінансові та майнові пожертви та
інші доходи релігійних організацій?
А) Ні.
Б) Лише фінансові пожертви.
В) Так.
Г) Лише доходи.
13.
З чого складаються релігійні об'єднання?
А) З об’єднання різних релігійних спільнот
Б) Зі спільноти вірних
В) Із релігійних організацій.
Г) Із представників конфесії, що представляє це об’єднання.
14.
При забезпеченні прав
осіб,
які
належать
до
національних
меншин, держава виходить...?
А) З того, що вони є невід'ємною частиною української нації.
Б) З міжнародних договорів щодо діяльності національних меншин.
В) З того, що вони є невід'ємною частиною
загальновизнаних прав людини.

Г) З Конституції України
15. Чи забезпечує держава право громадянина на відновлення
свого національного прізвища, імені та по батькові?
А) Так
Б) За рішенням суду
В) Лише за умови, що це є частиною міжнародного договору
Г) Ні
16. Чи в державному бюджеті України
асигнування для розвитку національних меншин?
А) Так
Б) За пропозицією уряду
В) Ні
Г) За пропозицією Кабінету Міністрів України
17.

передбачаються

Якщо міжнародним договором України встановлено

інші положення ніж ті, які містяться в законодавстві України
про
національні меншини, то...?
А) Застосовуються положення міжнародного
договору.
Б) Застосовується законодавство України.
В) Застосовується рішення уряду.
Г) Застосовується рішення відповідального органу.
18. Чи можуть релігійні організації виконувати державну
функцію?
А) Ні
Б) Так, якщо їх релігійний центр знаходиться в Україні
В) Так, якщо вважається за потрібне
Г) За дорученням державних органів
19.
Викладачі релігійних віровчень та релігійні проповідники
зобов'язані виховувати своїх слухачів...?
А) Згідно статуту релігійних організацій .
Б) В дусі терпимості і поваги до громадян, які не сповідують релігії, та
до віруючих інших віросповідань
В) За власним прикладом.
Г) В дусі патріотичного виховання.
20.
Корінними народами України є?
А) Українці, кримські татари, роми, євреї.
Б) Українці, кримські татари, караїми, кримчаки.
В) Українці, кримські татари, вірмени

Г) Українці, кримські татари, росіяни
21.
Чи мають право релігійні організації
добродійну діяльність і милосердя самостійно?
А) Ні, лише через благодійні фонди
Б) Ні, тільки через громадські фонди
В) Так
Г) Так, але лише у безготівковий спосіб

здійснювати

22. Представники зарубіжних релігійних організацій, які є
іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні, можуть
займатися проповідуванням релігійних віровчень, виконанням
релігійних обрядів чи іншою канонічною діяльністю?
А) Ні
Б) Так, лише в тих релігійних організаціях, за запрошенням яких вони
прибули
В) Лише за згодою релігійних організацій
Г) Так, вони можуть займатися проповідуванням релігійних віровчень,
виконанням релігійних обрядів чи іншою канонічною діяльністю.
23. Чи оподатковуються прибуток від виробничої діяльності та
інші доходи підприємств релігійних організацій?
А Не оподатковуються.
Б) Оподатковуються
В) Оподатковуються, якщо належать до певних релігійних організацій
Г) За рішенням суду
24.
Фінансування підтримки національних меншин може
відбуватися...?
А) Через благодійні організації, створені для збереження цілісності,
заохочення та розвитку культури, збереження і розвитку, збереження
інтелектуальної та культурної спадщини.
Б) Через благодійні організації, створені для збереження цілісності.
В) Через інвестиції в розвиток культури, благодійні організації.
Г) Через благодійні організації, створені для збереження ідентичності,
заохочення та розвитку традицій, збереження і розвитку рідної мови,
збереження інтелектуальної та культурної спадщини.
25.
Хто має право декларувати свою належність до будь-якої
національної меншини?
А) Представник національної меншини
Б) Кожен громадянин України до будь-якої національної меншини
В) Кожна людина, окрім громадянина держави-агресора

Г) Лише громадяни України та громадяни тих держав, з якими в
України діють відповідні договори
26.
В якому випадку може бути відмова у реєстрації статуту
(положення) релігійної організації?
А) Може бути відмовлено, якщо її статут (положення) або
діяльність суперечать чинному законодавству.
Б) Може бути відмовлено за рішенням уповноваженого органу
В) Може бути відмовлено за рішенням місцевої влади
Г) Може бути відмовлено за проханням іншої релігійної організації
27.
Якими правами можуть скористатися громадяни, що
навчаються у вищих і середніх духовних закладах?
А) Правом на безкоштовну освіту
Б) Правом проходженням альтернативної військової служби
В) Правом на свободу совісті і віросповідання
Г) Правом на відстрочення проходження військової служби,
оподаткування, включення часу навчання до трудового стажу.
28.
Статут релігійної організації приймається на...?
А) З’їзді вищого керівництва релігійної організації
Б) На богослужіннях
В) За рішенням керівника
Г) На загальних зборах віруючих громадян або на релігійних з’їздах,
конференціях.
29.
З якого часу релігійна організація визнається юридичною
особою?
А) З часу прийняття статуту релігійних організацій на загальних
зборах віруючих громадян
Б) З дня її державної реєстрації
В) З моменту, визначеного керівництвом релігійних організацій.
Г) З моменту, визначеного органами місцевого самоврядування
30.
Скільки громадян, що досягли 18-ти років, потрібно для
реєстрації статуту (положення) релігійної громади?
А) 3
Б) 7
В 25
Г) 10
31. Користування землею релігійної організації здійснюється
згідно...?
А) Статуту релігійної організації.
Б) Власного розсуду.

В) Відповідно до Закону України “Про свободу совісті та релігійні
організації”.
Г) Згідно порядку, встановленого Земельним Кодексом України.
32.
Чи дозволяє держава вільну зміну підлеглості релігійної
організації релігійним центрам (управлінням) у канонічних та
організаційних питаннях?
А) Так.
Б) Лише, якщо релігійний центр знаходиться на території України
В) Лише за згодою попереднього релігійного центру
Г) Ні.
33. У яких випадках може бути припинена діяльність релігійної
організації?
А) У випадку її реорганізації або ліквідації
Б) У випадку самостійного рішення відповідального органу
В) У випадку відсутності богослужінь
Г) У випадку зменшення кількості членів релігійної організації
34.
Якою мовою можна проводити засідання органу
самоврядування національної меншини та його постійних комісій?
А) Тільки українською мовою.
Б) Тільки мовою національної меншини
В) Можна двома мовами
Г) Можна двома мовами, але з дозволу комісії
35.
Національною меншиною вважають громадян України?
А) Представників народу чи національної групи, які проживають на
території України.
Б) Представників народу чи національної групи, які проживають на
території України з часу проголошення Української Народної Республіки
незалежною державою
В) Представників народу чи національної групи, які проживають на
території України впродовж 100 років
Г) Представників народу чи національної групи, які проживають на
території України впродовж 500 років
36.
Чи підлягають реєстрації в державних органах документи,
які визначають віросповідну діяльність, вирішують інші внутрішні
питання релігійної організації?
А) Так
Б) За вимогою відповідального державного органу
В) Ні
Г) За вимогою місцевої влади

37.
Чи повинна у статуті (положенні) релігійної організації,
що діє в Україні, міститися вказівка на входження до структури
релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якого
знаходиться в державі-агресорі?
А) Так
Б) Ні, за виключенням тих релігійних організацій, центр яких
знаходиться в державі-агресорі
В) Ні
Г) За побажанням релігійної організації
38.
Чи повинна держава сприяти участі релігійних
організацій в міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових
контактах із міжнародними релігійними центрами та зарубіжними
релігійними організаціями?
А) Ні
Б) За певних вигідних державі умов
В) Так
Г) Лише за особистим проханням керівників релігійної організації
39.
Чи повинен громадянин іншої країни, що хоче вести
релігійну і проповідницьку діяльність на території України, звертатися
за дозволом до відповідного державного органу?
А) Так
Б) Лише, якщо він громадянин держави-агресора
В)Так, окрім тих держав, з якими Україна має безвізовий режим
Г) Ні
40.
Чи підлягає реєстрації статут релігійного об'єднання?
А) Підлягає у певних регіонах України
Б) Підлягає.
В) Підлягає на вимогу відповідного державного органу
Г) Не підлягає.
41.
Чи можуть збігатися назви релігійних організацій?
А)Так.
Б) Ні.
В) за згодою відповідного державного органу.
Г) за згодою відповідного державного органу та іншої релігійної
організації, яка використовує ту ж назву.

42.
Чи є обов'язковим зазначення в статуті релігійної
організації її конфесійної приналежності?
А) За рішенням зборів релігійної організації
Б) Так.
В) За рішення відповідного державного органу.
Г) Ні.
43.
Чи мають право
примусове обкладання віруючих?

релігійні

організації

проводити

А) Мають, якщо це прописано в статуті, що був затверджений на
зборах релігійні організації.
Б) Ні.
В) Мають, якщо це погоджено з відповідальним органом.
Г) Мають, але у вигляді незафіксованої добровільної пожертви.
44.
Як здійснюється реорганізація або ліквідація релігійної
організації?
А) За бажанням керівництва релігійних організацій.
Б) За Законом України «Про свободу совісті і релігійні організації».
В) У відповідності до її власних настанов.
Г) У відповідності до статуту.
45. Якими нормативно-правовими актами визначається порядок
функціонування та застосування державної мови?
А) виключно законом;
Б) законами України та постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України;
В) законами України та указами Президента України;
Г) законами України, указами Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України.
46.
Який Закон України регулює функціонування і
застосування української мови як державної у сферах суспільного
життя, визначених цим Законом, на всій території України?
А) «Про забезпечення функціонування української мови як
державної»;
Б) «Про засади державної мовної політики»;
В) «Про національні меншини в Україні»;
Г) Конституція України.

47. На які сфери життя не поширюється дія Закону «Про
забезпечення функціонування української мови як державної»?
А) на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів;
Б) на сферу приватного спілкування;
В) на здійснення релігійних обрядів;
Г) на сферу приватного спілкування, культури та здійснення
релігійних обрядів.
48. Що не входить до переліку завдань Закону «Про забезпечення
функціонування української мови як державної»?
А) поширення української мови на тимчасово окупованих територіях;
Б) поширення української мови у світі;
В) утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування в
Україні;
Г) захист державного статусу української мови.
49. У Законі «Про забезпечення функціонування української мови
як державної» є окрема стаття, яка присвячена іншій, недержавній, мові.
Якій саме?
А) українській жестовій мові;
Б) російській мові;
В) кримськотатарській мові;
Г) англійській мові.
50. Яка мова є мовою жестомовних осіб в Україні?
А) українська жестова мова;
Б) спрощена мова;
В) калькована мова;
Г) усі відповіді правильні.
51. Хто затверджує і забезпечує виконання Державної програми
сприяння опануванню державної мови?
А) Кабінет Міністрів України;
Б) Уповноважений із захисту державної мови;
В) Міністерство культури, молоді та спорту України;
Г) Міністерство освіти і науки України.
52. Що повинна передбачати програма діяльності центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури на
відповідний рік?
А) заходи щодо сприяння опануванню українського мови;
Б) заходи щодо популяризації української мови;

В) заходи щодо утвердження української мови у всіх сферах
суспільного життя на всій території України;
Г) заходи щодо збагачення словникового запасу української мови.
53. Хто зобов’язаний володіти державною мовою України?
А) громадяни України;
Б) громадяни України та особи без громадянства, які постійно
проживають на території України;
В) громадяни України та громадяни інших країн, які постійно
проживають на території України;
Г) будь-хто, хто постійно проживає на території України.
54. Упродовж якого строку особи, які мають право на набуття
громадянства України без засвідчення рівня володіння державною
мовою, зобов’язані опанувати державну мову на рівні, визначеному
законодавством?
А) упродовж одного року з дня набуття громадянства;
Б) упродовж шести місяців з дня набуття громадянства;
В) упродовж трьох років з дня набуття громадянства;
Г) упродовж вісімнадцяти місяців з дня набуття громадянства.
55. Хто має право на набуття громадянства України без
засвідчення рівня володіння державною мовою?
А) особи, які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі
іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством
України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та
нагороджені державною нагородою, і особи, прийняття яких до громадянства
України становить державний інтерес для України;
Б) іноземці та особи без громадянства, які в установленому
законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних
Силах України;
В) особи, прийняття яких до громадянства України становить
державний інтерес для України;
Г) будь-яка особа, яка має намір набути громадянство України, за
умови здійснення інвестицій в економіку України на суму, визначену в
Кабінетом Міністрів України.
56. Хто визначає вимоги до рівня володіння державною мовою,
необхідного для набуття громадянства України?
А) Національна комісія зі стандартів державної мови;
Б) Кабінет Міністрів України;
В) Уповноважений із захисту державної мови;
Г) Конституція України.

57. Хто встановлює порядок складання іспиту на рівень володіння
державною мовою, необхідний для набуття громадянства України?
А) Кабінет Міністрів України;*
Б) Національна комісія зі стандартів державної мови;
В) Уповноважений із захисту державної мови;
Г) Міністерство культури, молоді та спорту України.
58. Чи можуть документи, що посвідчують особу громадянина
України, складатися іншими мовами, ніж державна?
А) можуть, у випадках, визначених законом і міжнародними
договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
Б) можуть, за письмовою заявою особи;
В) можуть, за рішенням Уповноваженого із захисту державної мови;
Г) не можуть за будь-яких умов.
59. Для кого Законом України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної» не передбачено обов’язок володіти
державною мовою та застосовувати її під час виконання службових
обов’язків?
А) для народних депутатів України;
Б) для депутатів місцевих рад;
В) для депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
Г) усі відповіді правильні.
60. Представники яких професій, відповідно до Закону України
«Про забезпечення функціонування української мови як державної»,
зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час
виконання службових обов’язків?
А) усі з перелічених;
Б) адвокати та нотаріуси;
В) судді та прокурори;
Г) медичні працівники державних і комунальних закладів охорони
здоров’я.
61. Хто видає державний сертифікат про рівень володіння
державною мовою?
А) Національна комісія зі стандартів державної мови;
Б) Міністерство освіти та науки України;
В) комісії, створені при закладах вищої освіти;
Г) Національна академія наук України.
62. Коли особа, яка претендує на обрання чи призначення на
посади, для яких є обов’язковим володіти та застосовувати державну
мову під час виконання службових обов’язків, подає документ, що
засвідчує рівень володіння державною мовою?

А) до обрання чи призначення на посаду;
Б) протягом місяця з дня обрання чи призначення на посаду;
В) протягом 10 робочих днів з дня обрання чи призначення на посаду;
Г) законодавство не містить такої вимоги.
63. З урахуванням рекомендацій якого органу Національна
комісія зі стандартів державної мови розробляє та затверджує
класифікацію рівнів володіння державною мовою?
А) Рада Європи з мовної освіти (CEFR);
Б) Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
В) Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська
комісія);
Г) Національна академія наук України.
64. Скільки є загальних рівнів навичок відповідно до шкали
рівнів володіння державною мовою?
А) три: початковий (А), середній (В), рівень вільного володіння (С);
Б) п’ять: початковий (A), задовільний (B), середній (C), високий (D),
рівень вільного володіння (Е);
В) два: задовільний і високий;
Г) така шкала відсутня.
65. Яка мова (мови) є робочою мовою діяльності закордонних
дипломатичних установ України, інших державних представництв
закордоном?
А) державна мова;
Б) офіційна мова країни розташування закордонних дипломатичних
установ України, інших державних представництв за кордоном;
В) українська мова та українська жестова мова;
Г) державна мова та офіційна мова країни розташування закордонних
дипломатичних установ України, інших державних представництв за
кордоном.
66. Якою мовою надаються відповіді на звернення фізичних та
юридичних осіб до органів державної влади, органів Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій державної і комунальної форм власності?
А) державною мовою, якщо інше не встановлено законом;
Б) мовою звернення;
В) державною або регіональною мовою;
Г) державною мовою, або однією з офіційних мов Європейського
Союзу.

67. Яким нормативно-правовим актом (актами) визначається
порядок застосування у судовому процесі іншої мови, ніж державна?
А) процесуальними кодексами України та Законом України «Про
судоустрій і статус суддів»;
Б) Законом України «Про забезпечення функціонування української
мови як державної»;
В) Законом України «Про національні меншини в Україні»;
Г) Законом України «Про засади державної мовної політики».
68. Як працівник органу правопорядку, розвідувального органу,
державного органу спеціального призначення з правоохоронними
функціями може спілкуватися з особою, яка не розуміє державної мови?
А) мовою, прийнятною для сторін, а також за допомогою
перекладача;
Б) державною мовою через перекладача;
В) державною або жестовою мовою;
Г) на розсуд працівника.
69. Якою мовою здійснюється прикордонний, митний та інші
види контролю під час перетину іноземцями або особами без
громадянства державного кордону України?
А) державною мовою або іншою мовою, якою володіє посадова чи
службова особа, яка здійснює контроль;
Б) державною мовою або іншою мовою, якою володіє іноземець або
особа без громадянства, яка перетинає державний кордон України;
В) державною мовою;
Г) державною мовою, або однією з офіційних мов Європейського
Союзу.
70. Які заклади освіти мають забезпечувати обов’язкове вивчення
державної мови?
А) усі
Б) лише державної та комунальної форм власності;
В) лише заклади середньої освіти;
Г) усі, окрім закладів професійної (професійно-технічної освіти).
71. Якою мовою має здійснюватися викладання іноземної мови в
закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов?
А) відповідною іноземною або державною мовою;
Б) лише державною мовою;
В) відповідною іноземною мовою;
Г) на розсуд закладу освіти і (або) викладача.
72. Якою мовою мають виконуватися кіноафіші та вхідні квитки
для відвідування кінотеатрів?

А) лише державною мовою;
Б) державною мовою або оригінальною мовою фільму, якого
стосуються квиток чи афіша;
В) державною мовою або однією з офіційних мов Європейського
Союзу;
Г) державною або відповідною регіональною мовою.
73. Якою мовою має бути реалізований користувацький інтерфейс
комп’ютерної програми, що реалізується в Україні?
А) державною мовою та/або англійською мовою, або іншими
офіційними мовами Європейського Союзу;
Б) державною або англійською;
В) державною, англійською або російською;
Г) лише державною.
74. За яких умов публічні заходи можуть проводитися не
державною мовою?
А) усі відповіді правильні;
Б) якщо забезпечено синхронний або послідовний переклад
державною мовою, якщо цього вимагає хоча б один учасник публічного
заходу;
В) якщо це захід для обмеженого кола осіб та захід, організований
спеціально для іноземців та/або осіб без громадянства;
Г) якщо це захід, спеціально організований для вивчення іноземної
мови.
75. Чи можуть офіційні назви органів державної влади, органів
влади
Автономної Республіки
Крим
та
органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і
комунальної форм власності позначатися ще якоюсь мовою поряд з
державною?
А) так, можуть ще англійською;
Б) так, можуть ще англійською та кримськотатарською;
В) так, якщо це одна з офіційних мов Європейського Союзу;
Г) ні.
76. Якими мовами можуть перекладатися українські назви
об’єктів топономіки?
А) не перекладаються іншими мовами;
Б) англійською;
В) англійською та кримськотатарською;
Г) офіційними мовами Європейського Союзу.
77. Утворення якої нової інституції передбачено Законом України
«Про забезпечення функціонування української мови як державної»?

А) Міністерства культури, молоді та спорту;
Б) Служби мовних інспекторів;
В) Експертної комісії з питань утвердження державної мови у всіх
сферах суспільного життя на всій території України;
Г) Національної комісії зі стандартів державної мови.
78. Національна комісія зі стандартів державної мови – це…?
А) центральний орган виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через міністра,
який очолює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну мовну політику;
Б) центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом,
діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через міністра, який очолює центральний орган виконавчої влади у
сфері освіти і науки;*
В) тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів
України;
Г) консультативно-дорадчий орган центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну мовну політику.
79. Скільки членів входить до складу Національної комісії зі
стандартів державної мови?
А) три;
Б) п’ять;
В) дев’ять;
Г) дванадцять.
80. Що належить до повноважень центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
мовну політику?
А) затвердження правопису української мови та змін до нього;
Б) ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння
державною мовою;
В) подання пропозицій щодо кандидатів на призначення членами
Національної комісії зі стандартів державної мови;
Г) захист права громадян України на отримання державною мовою
інформації та послуг і усунення перешкод та обмежень у користуванні
державною мовою.
81. Хто призначає на посаду членів Національної комісії зі
стандартів державної мови?
А) Уповноважений із захисту державної мови;
Б) Кабінет Міністрів України;
В) Верховна Рада України;
Г) Президент України.

82.Яка вимога не встановлена Законом до кандидата на посаду
члена Національної комісії зі стандартів державної мови?
А) досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту
державної мови;
Б) науковий ступінь доктора філософії в галузі філології за однією з
таких спеціальностей: українська мова, загальне мовознавство,
перекладознавство;
В) громадянство України;
Г) здатність за своїми освітнім і професійним рівнями виконувати
відповідні посадові обов’язки.
83. Як здійснює свою діяльність Уповноважений із захисту
державної мови?
А) як член Кабінету Міністрів України;
Б) згідно з планом діяльності на відповідний рік, погодженим
міністром, який очолює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну мовну політику;
В) незалежно від інших державних органів та посадових осіб;
Г) відповідно до пріоритетів діяльності на відповідний рік,
визначених Президентом України.
84. Кого призначає Уповноважений із захисту державної мови для
забезпечення виконання своїх повноважень?
А) мовних інспекторів;
Б) мовних аудиторів;
В) членів Національної комісії зі стандартів державної мови;
Г) представників.
85. Що належить до повноважень центрального органу
виконавчої влади у сфері державної мовної політики?
А) подання Кабінету Міністрів України кандидатури на посаду
Уповноваженого із захисту державної мови;
Б) затвердження форми акта про результати здійснення контролю за
застосуванням державної мови;
В) спрямування до Комісії з питань вищого корпусу державної
служби, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій подання про проведення
службових розслідувань, а також притягнення до дисциплінарної
відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про
державну мову;
Г) здійснення фінансування всіх заходів, спрямованих на
утвердження державної мови у всіх сферах суспільного життя на всій
території України.
86. Яким вимогам повинен відповідати кандидат на посаду
Уповноваженого із захисту державної мови?
А) бути громадянином України;

Б) володіти державною та англійською мовами;
В) мати досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із
захисту державної мови;
Г) усі відповіді правильні.
87. Хто призначає на посаду та звільняє з посади Уповноваженого
із захисту державної мови?
А) Президент України;
Б) Верховна Рада України;
В) Кабінет Міністрів України;
Г) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

88. Які висновки оприлюднює Уповноважений із захисту
державної мови?
А) про ознаки публічного приниження чи зневажання державної мови
в публічних виступах посадових осіб органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні,
підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності,
громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб, а також
посадових осіб іноземних держав;
Б) про ознаки публічного приниження чи зневажання державної мови
в публічних виступах посадових осіб органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні,
підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності;
В) про ознаки недотримання стандартів державної мови державної
мови в публічних виступах посадових осіб органів державної влади, органів
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в
Україні, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм
власності, громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних
осіб, а також посадових осіб іноземних держав;
Г) про ознаки недотримання стандартів державної мови державної
мови при проведенні культурно-мистецьких, розважальних та видовищних
заходів.
89. Протягом якого строку Уповноваженому із захисту державної
мови подаються скарги про порушення вимог Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної»?
А) протягом двох місяців з дня виявлення заявником порушення;
Б) протягом двох місяців з дня вчинення порушення;
В) протягом шести місяців з дня вчинення порушення;
Г) протягом шести місяців з дня виявлення заявником порушення.

90. Чи передбачено законодавством України відповідальність за
порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної»?
А) так, відповідні норми набирають чинності через три роки з дня
набрання чинності Законом України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної»;
Б) так, відповідні норми набрали чинності одночасно з набранням
чинності Законом України «Про забезпечення функціонування української
мови як державної»;
В) ні, не передбачено;
Г) ні, але передбачено необхідність розроблення відповідного
нормативно-правового акта.
91. У якому році Україна ратифікувала Європейську хартію
регіональних мов або мов меншин?
А) 2003;
Б) 1992;
В) 1998;
Г) 2008.
92. Що, згідно з Європейською Хартією, належить до регіональних
мов і мов меншин?
А) мови, що використовуються в межах певної території держави
громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю чисельністю
менша, ніж решта населення цієї держави;
Б) діалекти офіційної мови (мов) держави, які використовують
громадяни
цієї держави, які складають групу, що за своєю чисельністю менша,
ніж решта населення цієї держави;
В) мови, що використовуються в межах певної території держави
особами, які перебувають на законних підставах на території країни та які
складають групу, що за своєю чисельністю менша, ніж решта населення цієї
держави;
Г) мови, що використовуються в межах певної території держави
громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю чисельністю
менше третини населення цієї держави.
93. Що є одним із принципів Європейської хартії регіональних
мов або мов меншин?
А) охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні
зашкоджувати офіційним мовам і необхідності вивчати їх;
Б) охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин у різних
країнах та регіонах Європи є найважливішим внеском у розбудову
Європи;

В) охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин мають діяти
незалежно від законодавства про офіційні мови;
Г) охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин мають діяти
щодо мов, які знаходяться під загрозою зникнення.
94. У яких сферах заохочує використання регіональних мов або
мов меншин Європейська хартія регіональних мов або мов меншин?
А) усі відповіді правильні;
Б) освіта, культурна діяльність та засоби її здійснення;
В) судова влада, адміністративні органи та публічні послуги;
Г)економічне і соціальне життя, засоби масової інформації,
транскордонні обміни.
95. На що спрямована Європейська Хартія регіональних мов і мов
меншин?
А) на сприяння використанню регіональних мов або мов меншин, в
усній та письмовій формі, у суспільному та приватному житті і/або
заохочення такого використання;
Б) на сприяння використанню регіональних мов або мов меншин, в
усній та письмовій формі лише у суспільному житті і/або заохочення такого
використання;
В) на сприяння використанню регіональних мов або мов меншин
лише в усній формі у суспільному житті і/або заохочення такого
використання;
Г) на сприяння використанню регіональних мов або мов меншин
лише в письмовій формі у суспільному житті і/або заохочення такого
використання.
96. Що враховує сторона, що підписала Європейську Хартію
регіональних мов і мов меншин, коли визначає свою політику щодо
регіональних мов або мов меншин?
А) потреби та побажання тих груп населення, які користуються цими
мовами;
Б) позицію органів місцевого самоврядування, де поширена вказана
регіональна мова чи мова меншин;
В) позицію уряду держави, на території якої визначається і
реалізовується вказана політика;
Г) позицію уряду держави, в якій вказана мова є державною чи
офіційною.
97. Що не зобов’язана робити держава, що підписала Європейську
Хартію регіональних мов і мов меншин?
А) заохочувати публікацію газетних статей та трансляцію теле- та
радіопередач регіональною мовою у більшій пропорції у порівнянні з
державною мовою;

Б) заохочувати публікацію газетних статей регіональними мовами або
мовами меншин на регулярній основі і/або сприяти такій публікації;
В) вживати належних заходів для того, щоб радіо- і телеорганізації
транслювали програми регіональними мовами або мовами меншин;
Г) гарантувати свободу прямого прийому радіо- і телепередач із
сусідніх країн, які транслюються мовою, такою самою або схожою до
регіональної мови або мови меншини, та не перешкоджати ретрансляції
радіо- і телепередач із сусідніх країн, які випускаються в ефір такою мовою.
98. Європейська Хартія регіональних мов і мов меншин відкрита
для підписання?
А) державами-членами Ради Європи;
Б) державами-членами Євросоюзу та тими, які підписали договір про
Асоціацію з ЄС;
В) будь-якими державами;
Г) усіма європейськими державами.
99. Яка з державних інституцій відповідальна за підготовку
періодичної доповіді про політику та заходи, спрямовані на виконання
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин?
А) Міністерство культури, молоді та спорту України;
Б) Міністерство закордонних справ України;
В) Секретаріат Кабінету Міністрів України;
Г) Уповноважений із захисту державної мови.
100. Яким чином кожна зі сторін, що підписали Європейську
хартію регіональних мов або мов меншин, може її денонсувати?
А) подати відповідне повідомлення на ім’я Генерального секретаря
Ради Європи;
Б) подати відповідне звернення до Європейського суду з прав людини;
В) подати відповідне повідомлення на ім’я Єврокомісара;
Г) письмово повідомити решту країн-учасників (сторін) Хартії.

