
 

 

Міністерство освіти і науки України 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Н  А  К  А  З 

 

«15» травня 2017 р.                          Кременчук                            № 130-1  

 

Про створення атестаційної комісії 
 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня               

2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують 

на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» та 

відповідно до листа Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та 

ліцензування Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2017 року                  

№ 6.3-842, 

НАКАЗУЮ: 

 1. СТВОРИТИ атестаційну комісію для організації та проведення 

атестації осіб, які претендують вступити на державну службу, щодо вільного 

володіння державною мовою у складі : 

Голова комісії – СІЗОВА Ксенія Леонідівна, доктор філологічних наук, 

професор кафедри філології та видавничої справи. 

Заступник голови комісії – СОШЕНКО Світлана Михайлівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії, фах за 

дипломом «Українська мова та література». 

Члени комісії: 

– АЛЕКСЕЄНКО Наталія Михайлівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри філології та видавничої справи; 
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– БУТКО Лариса Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри українознавства; 
– ТУР Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства; 
– ШАБУНІНА Вікторія Владиславівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри українознавства. 

Секретар комісії – ПІДВАЛЬНА Людмила Павлівна, фахівець Центру 

підвищення кваліфікації та професійної адаптації. 

2. КЕРУВАТИСЯ атестаційній комісії «Порядком атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою». 

3. ВЕСТИ cекретареві атестаційної комісії журнал «Обліку та реєстрації 

атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу» та «Журнал 

видачі посвідчень щодо атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу». 

4. ВНЕСТИ до переліку платних послуг, які можуть надаватися 

університетом – послуги з проведення атестації та видачі за її результатами 

посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (його дубліката) та 

встановити оплату згідно із затвердженим кошторисом. 

5. ОПРИЛЮДНИТИ заступнику голови комісії наказ «Про створення 
атестаційної комісії» на офіційному веб-сайті університету. 

6. ПОКЛАСТИ контроль за виконанням даного наказу на проректора з 

НПНТ Сергієнка С. А. 
 

Ректор                                          М. В. Загірняк  

 


