
ПОРЯДОК
реєстрації осіб для проходження атестації, 

щодо вільного володіння державною мовою

Цей порядок визначає механізм реєстрації осіб, які претендують на вступ 
на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Реєстрація осіб для проходження атестацій в закладах вищої 
освітивідбувається відповідно до «Порядку атестації осіб, які претендують на 
вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №301 від 
26.06.2017 року.

Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну 
службу, подає заяву (Додаток 1) на ім’я ректора університету будь-яким 
зручним для неї способом:

1. Подати особисто до відділу професійно-кар’єрної орієнтації та 
доуніверситетської підготовки (адреса: вул. Садова, 2, к. 208, м. Умань, 
Черкаська обл., 20300, Україна).

2. Надіслати електронною поштою на адресу: vstup@udpu.edu.ua
3. Надіслати поштою на адресу: відділ професійно-кар’єрної орієнтації та 

доуніверситетської підготовки; вул. Садова, 2, к. 208, м. Умань, Черкаська обл., 
20300, Україна.

До заяви особа додає оригінал платіжного документа (до електронної 
заяви -  скановану копію) про сплачені кошти за послуги (проведення атестації з 
державної мови) та видачі посвідчення (реквізити для оплати розміщено на 
сайті університету udpu.org.ua у розділі «Вартість послуг»); копію документа 
що посвідчує особу (паспорт, ксерокопія 1,2 та II сторінок). Особи, які 
надіслали електронну заяву або заповнили електронну реєстраційну форму, 
оригінал платіжного документа подають особисто секретареві атестаційної 
комісії в день атестації до початку її проведення.

Прийом заяв закінчується за добу до дати, визначеної графіком атестації.
Учасник атестації повинен обов’язково мати при собі документ, який 

посвідчує його особу та підтверджує громадянство України, і прибути у 
визначені атестаційною комісією час та місце (згідно з графіком атестаційної 
сесії) для проходження атестації.
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Особи, які претендують на вступ на державну службу та видачі 
посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, відповідно до пункту 
56 Порядку атестації осіб щодо вільного володіння державною мовою мають 
надати такі документи:
1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 
2000 року, з оцінкою «5» 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;
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова 
та література; українська мова та література й іноземна мова; філологія; також 
до дисциплін, що підтверджують вивчення української мови, прирівнюється 
«Ділова українська мова» та вивчення української мови за професійним 
спрямуванням.

Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може 
звернутися до уповноваженого закладу вищої освіти із заявою (Додаток 2) про 
видачу посвідчення на безоплатній основі без проходження атестації (пункт 56 
«Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо 
вільного володіння державною мовою»); документ, що посвідчує особу 
(ксерокопію 1,2 та 11 сторінок паспорта) будь-яким зручним для неї способом, 
забезпечивши при цьому звірку копій наданих документів з їх оригіналами, про 
що робляться відповідні відмітки на копіях документів. Заяву можна:

1. Подати особисто до відділу професійно-кар’єрної орієнтації та 
доуніверситетської підготовки (адреса: вул. Садова, 2, к. 208, м. Умань, 
Черкаська обл., Україна, 20300).

2. Надіслати електронною поштою на адресу: vstup@udpu.edu.ua
3. Надіслати поштою на адресу: відділ професійно-кар’єрної орієнтації та 

доуніверситетської підготовки; вул. Садова, 2, к. 208, м. Умань, Черкаська обл., 
20300, Україна.

До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень 
освіти та усіх необхідних до нього додатків.
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