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Моніторинг 
діяльності 
атестаційних 
комісій

за період 
01.05.2017 -
01.11.2018

108 уповноважених ЗВО

141 703 заяви

139 160 видано посвідчень



Моніторинг 
діяльності 
атестаційних 
комісій

за період 
01.05.2017 -
01.11.2018

Надійшло 
заяв

62 682
(або 44,2%)

на проходження 
атестації

79 021
(або 55,8%)

на видачу 
посвідчення на 
підставі п.56

Видано 
посвідчень

60 483
(або 43,5%)

за результатами 
проходження 

атестації

78 677
(або 56,5%)
на підставі 

документів про 
освіту (п.56), обмін



Моніторинг 
діяльності 
атестаційних 
комісій

за період 
01.05.2017 -
01.11.2018

2 199 (1,6%) осіб не 
пройшли атестацію

344 (0,2%) особам 
відмовлено у видачі 
посвідчення на підставі 
п.56 (обмін).



Контроль 
Державної 
служби якості 
освіти

12
29%

Перевірено уповноважених 
ЗВО з-поза меж міста Києва 

100%
Перевірено ЗВО   у м.Києві



Основні 
питання 
контролю 
(перевірки)
Державної 
служби 
якості освіти

 дотримання нормативно-правових актів;

 порядок підтвердження вільного 
володіння державною мовою без 
проходження атестації;

 дотримання принципів прозорості та 
доступності в роботі атестаційних комісій;

 організація роботи атестаційної комісії;

 організація та проведення атестації щодо 
вільного володіння державною мовою;

 відповідність завдань вимогам до рівнів 
мовної і комунікативної компетентностей



Виявлено 
найменше 
недоліків

 Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

 Національний університет біоресурсів 
і природокористування України

 ДВНЗ «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури»



Виявлено 
найбільше 
недоліків

 ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 
персоналом»:

- у середньому 141 особа за засідання при макс. 1о;

- невідповідність змісту завдань в усній та 
письмовій формах визначеним вимогам;

- виявлені тексти для переказу, які не 
відповідають вимогам щодо кількості друкованих 
знаків;

 ПВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»:

- у середньому 38 осіб за засідання при макс. 1о;

- недотримання вимог п. 8 Порядку щодо 
кількісного складу та фаху членів атестаційної 
комісії тощо.



Виявлені 
тенденції в 
проходження 
атестації

43 817 
учасників

атестовано на підставі 
пункту 56

Порядку

53%



Виявлені 
тенденції в 
проходження 
атестації

Вартість проходження атестації

1 486 грн

• максимальна

675 грн

• середня

300 грн

• мінімальна

300 грн –
1 000 грн

• Приватні ЗВО

358 грн –
1 486 грн 

• Державні ЗВО



Недоліки, які 
виявила 
перевірка

 високий рівень розбіжності у вартості 
атестації;

 недотримання вимог щодо кількісного та 
фахового складу членів атестаційної комісії;

 недотримання вимог змістової складової 
завдань;

 порушення термінів видачі посвідчення 
(п. 57);

 порушення у веденні відповідної 
документації



Пропозиції за 
результатами 
контролю та 
моніторингу

 Провести методичний семінар за участю 
представників атестаційних комісій з метою 
обговорення результатів перевірки визначення 
шляхів оптимізації процесу атестації.

 Запровадити для осіб, які претендують на вступ 
на державну службу, щодо встановлення рівня 
вільного володіння державною мовою складання 
сертифікованого іспиту, який включає розв’язання
тестових завдань в уповноважених ЗВО на єдиній 
електронній платформі НАДС.



Пропозиції за 
результатами 
контролю та 
моніторингу

 Розглянути питання про створення методичного 
посібника з вимогами та рекомендаціями щодо 
організації та проведення процесу атестації.

 Розробити вимоги до змістової частини вкладки 
«Атестація державних службовців» на сайтах 
уповноважених ЗВО.

 Створити єдину електронну базу реєстрації 
виданих посвідчень.



Пропозиції 
щодо змін до 
Порядку

 Розширено коло осіб, які зможуть отримати 
відповідне посвідчення без проходження 
атестації  (п. 56 Порядку «підтверджуючими є 
документи державного зразка про повну 
загальну середню освіту з оцінкою «5» за 
вивчення або за складання випускного 
іспиту з української мови та/або української 
мови та літератури (раніше тільки за іспит);

 Визначено, що дійсними є тільки ті 
посвідчення, що видані уповноваженими 
закладами вищої освіти, які внесені до
єдиного переліку уповноважених закладів 
вищої освіти, що розміщено на офіційному 
веб-сайті НАДС».



Дякуємо 
за увагу! 

З днем 
української 
писемності 
та мови!


