
                                                                                                         

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Ректор НТУ «Дніпровська 

політехніка», 

академік НАН України   

професор                  Г.Г. Півняк 

 

 

        ПОРЯДОК 

реєстрації осіб для проходження атестації щодо вільного 

володіння державною мовою в НТУ «Дніпровська політехніка» 

 

          Для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою  

можна зареєструватися одним зі способів: 

-       особисто написати заяву та подати її секретареві комісії за адресою: 

 м. Дніпро, просп.Яворницького,19, навчальний корпус № 4 (приймальна 

комісія), кабінет 37, 37-а (2-й поверх); 

- заповнити електронну заяву, розміщену на веб-сайті університету в рубриці 

«Держслужбовцю», а далі «Атестація щодо вільного володіння державною 

мовою».  

        Роздрукований варіант цієї заяви підписується особисто до початку          

проходження атестації; 

- надіслати заяву поштою на адресу університету( 49005, м. Дніпро, 

просп. Дмитра Яворницького,19, навчальний корпус № 4, кабінет 37) із 

зазначенням  «Секретареві атестаційної комісії з української мови» кафедра 

філології та мовної комунікації. 

Послуга платна – 800 грн., які необхідно сплатити за такими реквізитами: 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

НТУ «Дніпровська політехніка»  

49005, м. Дніпро, 

пр. Д. Яворницького, 19 

 р/р 31256257118160, МФО820172 

Банк Державної казначейської служби України м. Київ,  

код ЄДРПОУ  02070743 

Вид платежу - за проведення атестації з української мови від (ПІБ)  800 грн. 

ЄДРПОУ 02070743 



 

 

           Квитанцію про оплату пред’явити секретареві атестаційної комісії до початку 

атестації. Також  треба надати копії 1,2 сторінок паспорта та копію картки 

платника податків.  

           Допуск до проходження атестації здійснюється за умови своєчасного подання 

заяви, внесення оплати у встановленому розмірі та на підставі пред’явлення 

документа, що посвідчує особу ( паспорт громадянина України). 

Термін отримання посвідчення 10 робочих днів з дати прийняття атестаційною 

комісією рішення про видачу посвідчення. 

 

            ПОРЯДОК 

реєстрації осіб для проходження атестації щодо вільного 

володіння державною мовою в НТУ «Дніпровська політехніка», 

згідно з п.56 

УВАГА ЗМІНИ ! 

 

ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ від 25 жовтня 2017 року 

внесено зміни до Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на 

державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. 

Пункт 56 викласти в такій редакції: 

“п.56. 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; 

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”. 

Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може 

звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про 

видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані 

копії документа про відповідний рівень освіти та всіх необхідних до нього 

додатків. Вартість виготовлення уповноваженим вищим навчальним 

закладом посвідчення відшкодовує зазначена особа”.                         

         Особа, яка має один із документів, зазначених у пункті 56 «Порядку 

атестації осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного 

володіння державною мовою», може звернутися із заявою на ім’я ректора 

університету про видачу посвідчення на безоплатній основі. Заяву подають 

особисто секретареві атестаційної комісії за адресою: м.Дніпро, 

просп.Яворницького,19, навчальний корпус № 4 (приймальна комісія), кабінет 

37, 37-а (2-й поверх); 

               До заяви повинні бути додані  копії документів про відповідний рівень 

освіти та всіх необхідних до них додатків. Також копії 1,2 сторінок паспорта та 

копія картки платника податків. Під час подання заяви потрібно особисто 

пред`явити оригінали поданих документів. 

Термін отримання посвідчення 10 робочих днів з дати прийняття 

атестаційною комісією рішення про видачу посвідчення. 

 

Послуга платна – 86 грн., які необхідно сплатити за такими реквізитами: 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

НТУ «Дніпровська політехніка» 

49005, м. Дніпро, 

пр. Д. Яворницького, 19 

р/р 31256257118160, МФО820172 

Банк Державної казначейської служби України м. Київ, 

код ЄДРПОУ  02070743 

Вид платежу  - за  виготовлення посвідчення від (ПІБ)  86 грн. 

ЄДРПОУ 02070743 



 

              Квитанцію про оплату пред’явити секретареві атестаційної комісії до 

початку атестації. Допуск до проходження атестації здійснюється за умови 

своєчасного подання заяви, внесення оплати у встановленому розмірі та на підставі 

пред’явлення документа, що посвідчує особу ( паспорт громадянина України). 

 

 

Голова атестаційної комісії                                                             С.Є.Ігнатьєва 

 

 

      

 

     

 

 


