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Відповідно до статті 26 Закону України «Про державну службу» (із  
змінами) служба управління персоналом державного органу, в якому  
проводиться конкурс, проводить перевірку документів, поданих  
кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам та  
повідомляє кандидата про результати такої перевірки.  

Кандидати, документи яких пройшли перевірку проходять тестування  
відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  
служби, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 25 березня 2016  
року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 
2017 року № 648) (далі - Порядок проведення конкурсу).

На перевірку знання Конституції України, законодавства про державну  
службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства,  
був затверджений наказом Національного агентства України з питань  
державної служби від 30.08.2017 №  178 (зі змінами, внесеними наказом від 
26.09.2017 № 191) відповідний перелік тестових питань. Оновлений перелік 
можна знайти за посиланням:http://nads.gov.ua/page/perelik-testovyh-pytan

Кандидати, які пройшли тестування проходять співбесіду та/або інші  
види оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу.

Список кандидатів на посади направляється на електронну адресу 
(test@nads.gov.ua) не пізніше ніж за два дні до проходження тестування. Для 
входу в систему оцінювання знань кандидат повинен ввести на сторінці логін 
і пароль, виданий йому адміністратором.

При успішній автентифікації кандидат заходить у свій особистий 
кабінет.

Особистий кабінет складається з трьох елементів:

Головне меню (знаходиться зліва) 

mailto:test@nads.gov.ua


Основний робочий екран.

Допоміжна панель (знаходиться вгорі).

Тут зазначені ПІБ кандидата та розміщена кнопка виходу з кабінету.

Головне меню складається з пунктів:                    

Мої вакансії; Мої тести

Для проходження тестування кандидат повинен зі списку тестів по 

необхідній вакансії обрати необхідний тест та натиснути кнопку 

"Розпочати тест". 

Кандидат може розпочати тест, якщо він йому доступний з 

тимчасового інтервалу. Якщо тест недоступний, то замість кнопки 

"Розпочати тест" буде відображатися дата і час для проходження 

тестування.



Якщо кандидат розпочав проходження тестування, йому буде 

запропоновано ввести ПІН-код (видається адміністратором). Кандидат 

повинен ввести пін-код і натиснути кнопку "Далі".

Якщо код введений правильно, кандидат потрапляє на сторінку 

ознайомлення з системою проходження тестування.

За допомогою кнопок "Назад" та "Далі" ви можете переходити по розділах 

сторінки. Для завершення ознайомлення з системою натисніть кнопку 

"Завершити ознайомлення".

У даному режимі тестування не відбувається.

Ви можете розпочати тест тільки натиснувши кнопку "Розпочати".

На екрані питання і варіанти відповідей.



Лише одна відповідь правильна. Кандидат повинен вибрати одну 

відповідь і перейти до наступного питання, натиснувши кнопку 

"Далі":

У будь-який момент до завершення тестування кандидат може 

переглянути список усіх питань, натиснувши на кнопку "Список 

питань". У списку кандидат може подивитися, на які питання він 

дав відповіді, а також може перейти до будь-якого питання зі 

списку і відповісти на нього.

За допомогою індикатора зворотного відліку, який 

знаходиться праворуч, кандидат може подивитися, скільки часу 

залишилося до закінчення тестування.



Якщо кандидат має сумнів щодо надання відповіді, він може пропустити дане 

питання, натиснувши кнопку "Пропустити", і повернутися до нього пізніше.

Кандидат може достроково завершити проходження тестування, натиснувши в 

правому верхньому куті кнопку "Завершити достроково!"

Після проходження тестування перед кандидатом 

з'явиться результат тесту.



Кандидат може переглянути  результати пройдених ним тестів в 

особистому кабінеті у розділі "Мої тести", обравши необхідний тест і 

натиснувши кнопку "Результати".



З цим буклетом можна ознайомитись за посиланням:

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=20238&tp=1

Відділ систематизації законодавства,  

правової роботи та правової освіти 

Управління реєстрації  нормативно-

правових актів,  правової роботи та 

правової освіти  Головного 

територіального 

управління юстиції

у Чернігівській області

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=20238&amp;tp=1

