Організація атестації
1. Для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою
особа, яка претендує на вступ на державну службу, надсилає на електронну
адресу kafedra_um@ukr.net електронну заявку (реєстраційна форма розміщена
на

офіційному

веб-сайті

Педуніверситету

в

розділі

«Атестація

держслужбовців». До електронної заявки особа-претендент додає скановану
копію квитанції про сплачену послугу з проведення атестації щодо вільного
володіння державною мовою та видачі посвідчення (оригінал цього платіжного
документа треба надати секретареві атестаційної комісії під час реєстрації в
день атестації).
2. Атестаційна комісія зобов’язана протягом двох робочих днів розглянути
заявку претендента на вступ на державну службу й повідомити на вказану ним
електронну адресу про допуск до атестації, а також час і місце її проведення.
3. Письмову заяву на ім’я голови атестаційної комісії про участь у
атестації та оригінал документа про сплачену послугу з проведення атестації
подають особисто секретареві атестаційної комісії в день атестації до початку її
проведення. При особистому поданні заяви претендент повинен мати при собі
документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України.
4. Проходження атестації можливе як індивідуально, так і в групі (залежно
від кількості поданих заяв). Приймання заяв припиняється за добу до
визначеної графіком атестації дати (у разі проходження атестації в групі).
5. Учасник атестації повинен прибути у визначені атестаційною комісією
день, час і місце (згідно з графіком атестаційних сесій) для проходження
атестації.
Учасник атестації повинен надати документ, який посвідчує його особу
та підтверджує громадянство України.
Секретар атестаційної комісії фіксує присутність учасника атестації у
відомості, і його вважають допущеним до проходження атестації.
6. Результати атестації секретар атестаційної комісії доводить до відома
учасників атестації протягом 2-ох календарних днів.
7. 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. Посвідчення

видається на безоплатній основі тим особам, які пройшли атестацію.
8. Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які
мають такі документи:
1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до
2000 року, з оцінкою “5” («відмінно») за вивчення української мови;
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 / української мови (за професійним спрямуванням) / ділової
української мови тощо;
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальністю Українська
мова та література.
Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може
звернутися до Педуніверситету із заявою про видачу посвідчення (форма заяви
розміщена

на офіційному веб-сайті Педуніверситету в розділі «Атестація

держслужбовців»). У такому разі одержувач посвідчення оплачує тільки
вартість документа. До заяви повинні бути додані оригінали та копії документа
(завіряє секретар атестаційної комісії) про відповідний рівень освіти та усіх
необхідних до нього додатків. Заяву розглядає атестаційна комісія в день
найближчої атестаційної сесії, встановленої графіком на поточний рік.
Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, та
особам, протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації (дня
атестаційної сесії або позапланового засідання атестаційної комісії).

