
АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ, ЩОДО 

ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ 

 

Місце проведення атестації: Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі" 

Адреса проведення атестації: м. Полтава, вул. Коваля, 3. 

Графік роботи: Пн-Пт з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 

Контактні особи: Директор науково-навчального центру 

Герман Наталія Володимирівна, кабінет 203, 

тел. роб. (0532)56-05-49; 

е-mail: uopuet@gmail.com 

Секретар атестаційної комісії 

Сердюк Ірина Олександрівна, кабінет 309, 

тел. моб. 050-64-14-339; 096-44-900-58; 

е-mail: serdyukirina2015@gmail.com 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

 

Документи, які необхідно подати для участі в атестації: 

- заява (зразок заяви розміщено на офіційному веб-сайті університету http://puet.edu.ua/ в 

розділі «Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного 

володіння державною мовою»); 

- копія паспорта (ст. 1,2, реєстрація та ст.3-6 при наявності фото та запису до нього); 

- копія ідентифікаційного коду; 

- оригінал квитанції про сплату (700 грн). 

Увага! Оригінали документів пред’являються в день подачі документів. 

 

Документи, які необхідно подати для підтвердження (без участі в атестації) відповідно до 

пунктом 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного 

володіння державною мовою», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 

2017 р. №301: 

- заява (зразок заяви розміщено на офіційному веб-сайті університету http://puet.edu.ua/ в 

розділі «Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного 

володіння державною мовою»); 

- копія паспорта (ст. 1,2, реєстрація та ст.3-6 при наявності фото та запису до нього); 

- копія ідентифікаційного коду; 

- копія документа про освіту й додатки до нього; 

- копія документа про зміну прізвища (в разі, якщо прізвища в паспорті і в документі про 

освіту не збігаються); 

- оригінал квитанції про сплату (50 грн). 

Увага! Оригінали документів пред’являються в день подачі документів. 

 

п. 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного 

володіння державною мовою», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 

квітня 2017 р. №301 

Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи: 

1) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з 

оцінкою “5” за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури; 
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2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про 

підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10; 

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з 

відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови та/або ділової української 

мови, української мови за фаховим спрямуванням; 

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; 

українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією “Українська мова та література” 

спеціальності “Філологія”. 

 

 

РЕКВІЗИТИ ЗА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ: 

Вартість послуги з проведення атестації й видачі посвідчення щодо вільного володіння 

державною мовою – 700,00 грн. 

Вартість видачі посвідчення(без проходження атестації) – 50,00 грн. 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, 

Р/р 26004060473065 ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», 

МФО 331401, код ЭДРПОУ 01597997, 

тел. (05322) 50-91-78, 2-06-80, 

факс (05322) 50-02-22. 


