Вищі навчальні заклади, які надали посилання на
офіційний веб-сайт ВНЗ щодо готовності до проведення
атестації
№
Назва ВНЗ
п/п
1. Вінницький національний аграрний
університет
2. ДВНЗ "Київський
національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана"
3. Державний вищий навчальний заклад
"Ужгородський національний
університет"
4. Державний вищий навчальний заклад
"Університет менеджменту освіти"
5. Державний вищий навчальний заклад
"Херсонський державний аграрний
університет"
6. Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет
7. Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
8. Дніпропетровський регіональний
інститут державного управління
Національної академії державного
управління при Президентові України
9. Донецький державний університет
управління
10. Житомирський Державний
технологічний
Університет
11. Житомирський національний
агроекологічний університет
12. Запорізька Державна інженерна
Академія
13. Запорізький національний технічний
університет

Посилання
http://www.vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/web_al
ldocs/DocXUCTQ
https://kneu.edu.ua/ua/Secondary_education/ap
np/
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/v-uzhnustvoreno-atestatsijnu-komisiyu-na-derzhavnusluzhbu.htm
http://umo.edu.ua/atestacija-derzh-sluzhbi

http://ksau.kherson.ua/atest.html

http://dsau.dp.ua/ua/news/387.html
http://www.dnu.dp.ua/news/2606
http://www.dnu.dp.ua/view/fpdo
http://www.dnu.dp.ua/view/sistema_pislyadipl
omnoi_osviti
http://www.dridu.dp.ua/index.php
http://www.dridu.dp.ua/public/public_info.htm
http://dsum.edu.ua/2017/05/14/
https://news.ztu.edu.ua/2017/05/atestatsiyaderzhsluzhbovtsiv-shhodo-vilnogo-volodinnyaderzhavnoyu-movoyu/
http://www.znau.edu.ua/tidings/ogoloshennya/a
testatsiya-derzhsluzhbovtsiv-z-volodinnyaderzhavnoyu-movoyu
http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=24&lan
g=ua
http://zntu.edu.ua/?q=node/394
http://zntu.edu.ua/atestaciya-pretendentiv-naposadu-derzhsluzhbovcya

14. Запорізький національний Університет

https://www.znu.edu.ua/3742.ukr.html

15. Івано-Франківський
Національний технічний університет
нафти і газу

http://nung.edu.ua/department/%D0%B3%D0
%BF%D0%B4%D1%83/%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86
%D1%96%D1%8F%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%
8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0
%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%
B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1
%8E

16. Інститут підготовки кадрів державної
служби зайнятості України
17. Київський університет імені Бориса
Грінченка

http://ipk.edu.ua/advert/detail.php?ID=1143
http://kubg.edu.ua/

http://if.kubg.edu.ua/

Київський університет імені Бориса
Грінченка
Інститут філології
18. Класичний приватний університет

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/48
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19. Кременчуцький національний
університет імені Михайла
Остроградського
20. Луганський національний Університет
імені Тараса Шевченка

http://www.kdu.edu.ua/new/atest_vvdergmov.p
hp
http://luguniv.edu.ua/?p=23633

http://lvet.edu.ua/
21. Львівський національний університет
ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького
http://lvivacademy.com/atest_ukr_mova_2017.
22. Львівський регіональний інститут
htm
державного управління Національної
академії державного управління при
Президентові України
23. Маріупольський державний університет http://mdu.in.ua/index/atestacija_derzhmova/0226

24. Міжнародний економіко-гуманітарний
Університет
імені акад. С.Дем’янчука

http://www.regi.rovno.ua/ua/life/derjslujba/

25. Національний авіаційний університет

26. Національний Університет водного
господарства
та природокористування
27. Національний Університет цивільного
захисту України
28. Одеська національна академія харчових
технологій
29. Одеський національний політехнічний
університет
30. Одеській регіональний Інститут
державного управління
31. Подільський Державний аграрнотехнічний університет

32. Полтавська державна аграрна академія
33. Приватне акціонерне товариство
«Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління
персоналом»
34. Приватний вищий навчальний заклад
"Краматорський економікогуманітарний інститут"
35. Приватний вищий навчальний заклад
"Міжнародний науково-технічний
університет імені академіка Юрія Бугая
36. Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки
37. Таврійський національний університет
імені В.І.Вернадського
38. Тернопільський національний
економічний університет

http://www.ipn.nau.edu.ua/uk/2013-05-21-010938/%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D1%
81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D
0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2.
html
http://nuwm.edu.ua/atestacija-volodinnjaderzhavnoju-movoju
http://nuczu.edu.ua/ukr/edu/atestaciyaukrainska-mova/
http://pdo.onaft.edu.ua/index.php/uk/2uncategorised/54-atestacia-volodinnya-movoyu
http://opu.ua/studies/atestaciya
http://oridu.odessa.ua/?fil=atestacia/000

http://www.pdatu.edu.ua/characterization-ofpdatu/public-information.html
http://www.pdatu.edu.ua/images/2017/publicinfo/sklad-komssii.pdf
http://www.pdatu.edu.ua/images/2017/publicinfo/grafik-sesiy.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/content/atestaciyapretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovcya
http://maup.com.ua/
http://maup.com.ua/ua/proakademiyu/novini1/usi-novini1/atestaciya-zderzhavoi-movi.html
http://kegi.com.ua/kursy.htm

http://www.istu.edu.ua/atestacijaderzhsluzhbovciv/
http://eenu.edu.ua/uk/articles/atestaciyaderzhsluzhbovciv
http://tnu.edu.ua/atestacia-pretendentiv-naposadu-derzsluzbovca
http://www.tneu.edu.ua/certification-onfluency-in-the-national-language/

39. Тернопільський національний
технічний університет імені Івана
Пулюя
40. Українська інженерно-педагогічна
академія
41. Харківський національний університет
будівництва та архітектури
42. Харківський регіональний інститут
державного управління Національної
академії державного управління при
Президентові України
43. Херсонський Національний технічний
Університет

44. Хмельницький національний
Університет
45. Хмельницький університет управління
та права
46. Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
47. Чорноморський національний
університет імені Петра Могили
Чорноморський національний
університет імені Петра Могили
Інститут державного управління
48. Центр профільної освіти ННІ «Митна
академія» Університету митної справи
та фінансів»
49. Полтавський університет економіки і
торгівлі
50. Чернівецький національний
університет імені Юрія
Федьковича
51. Харківський національний економічний
університет
ім. С.Кузнеця

http://tntu.edu.ua/?p=uk/info/ukr-certification

http://www.uipa.edu.ua/ua/
http://www.kstuca.kharkov.ua/news/
http://www.kbuapa/atestacia.html

http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Kafe
dri-universitetu/Derzhavnogo-upravlinnya-imiscevogo-samovryaduvannya/Atestaciyaosib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derzhavnusluzhbu-schodo-vil-nogo-volodinnyaderzhavnoyu-movoyu
http://www.khnu.km.ua/root/facult/fpp/certifica
tion.html
http://univer.km.ua/page.php?pid=167
http://www.cdu.edu.ua/informatsiya/derzhavny
m-sluzhbovtsiam.html
https://chmnu.edu.ua/atestatsiya-shhodovilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyukandidativ-u-derzhsluzhbovtsi/
http://idu.at.ua/news/atestacija_derzhavnikh_sl
uzhbovciv_shhodo_vilnogo_volodinnja_derzha
vnoju_movoju/2017-05-16-77
http://umsf.dp.ua/component/content/article.ht
ml?id=831

http://puet.edu.ua/uk/atestaciya-pretendentivna-posadu-derzhsluzhbovcya
http://chnu.edu.ua/index.php?page=/ua/atestaci
a

http://www.hneu.edu.ua/articles/profile/2401

52. Національна академія внутрішніх справ
України
53. Одеський Державний Екологічний
університет
54. Львівський національний
університету імені Івана Франка
55. Полтавський
національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка

http://ipo.naiau.kiev.ua/news/informacia-proderg-movy.html
http://odeku.edu.ua/atestatsiya-derzhavnihsluzhbovtsiv-zi-znannya-ukrayinskoyi-movi/
http://www.lnu.edu.ua/atestatsiya-osib-yakipretenduyut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbuschodo-vilnoho-volodinnya-derzhavnoyumovoyu/

http://pntu.edu.ua/uk/atestatsiya-osib

56. Національний педагогічний університет http://www.npu.edu.ua/ua/oholoshennia/196zahalnounivesytetski/4240-atestatsiia-osib-iakiімені М.П.Драгоманова
pretenduiut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbushchodo-vilnoho-volodinnia-derzhavnoiumovoiu

57. Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

http://univ.kiev.ua/ua/official/languagecertificate

58. Національний університет Львівська
політехніка

http://lp.edu.ua/atestaciya-osib-yakipretenduyut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbu

59. Національний Університет Одеська
юридична академія

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=6205%3Aqq&catid=228%3A2016-01-25-09-1302&Itemid=718&lang=ru

