
Сертифікація педагогів 
 

ПАМ’ЯТКИ ДО ТЕМИ 
 

Педагоги беруть участь у сертифікації на добровільних засадах. Про 

це наголошено: 

 у статті 51 Закону України «Про освіту» (далі — Закон про освіту);  

 Положенні про сертифікацію;  

 листі МОН «Про добровільність сертифікації педагогічних працівників» від 

04.01.2019 № 1/9-8 (далі — лист МОН).  

 

Сертифікація має переваги 
Перша: 

Якщо педагог успішно пройшов сертифікацію, її зараховують як чергову 

(позачергову) атестацію та присвоюють йому наступну кваліфікаційну категорію 

або підтверджують наявну вищу. Відповідні зміни внесуть у Типове положення про 

атестацію. 

Якщо педагог не пройшов сертифікацію, це не вплине на результати його атестації, 

підтвердження наявної чи присвоєння наступної кваліфікаційної категорії, 

продовження роботи на посаді. 

Будь-які заходи адміністративного впливу до педагога, який не пройшов атестацію, 

не застосовуватимуть. 

Друга:  

Педагог, який пройшов сертифікацію, отримуватиме щомісячну доплату 

в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу 

педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (ст. 61 Закону про 

освіту). 

Сертифікат є дійсним три роки. 

Третя: 

Педагогів, які мають сертифікат, можуть залучати до проведення інституційного 

аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а 

також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та 

впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти 

(ст. 51 Закону про освіту). 

 

Етапи сертифікації 
Найперше потрібно зареєструватися — подати реєстраційні документи. Їх перелік 

та порядок реєстрації визначені у Положенні про сертифікацію. Цього року 

сертифікацію проводять як пілотний проект. Її пройдуть не більше 1 тис. вчителів 

початкових класів.  

Аби вчителі кожного регіону мали змогу пройти сертифікацію, МОН у наказі від 

29.12.2018 № 1486 визначило граничну кількість місць для реєстрації вчителів 

початкових класів пропорційно їх кількості в кожній області та м. Києві.  

 

 



 

Відтак сертифікація передбачає: 

 експертне оцінювання професійних компетентностей педагога — 

вивчатимуть практичний досвід роботи педагога;  

 самооцінювання педагогом власної педагогічної майстерності; 

 оцінювання фахових знань та умінь педагога — педагог складатиме 

незалежне тестування. 

Програми незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової 

школи затверджені наказом МОН від 14.01.2019 № 33. Детально ці етапи 

сертифікації роз’яснені у пам’ятках до цієї статті. Скачайте їх та роздайте 

педагогам.  

 

Результати визначає комісія при МОН 
Результати сертифікації визначає комісія, що утворюється при МОН (далі — 

комісія). До складу комісії на паритетних засадах входять представники:  

 МОН; 

 Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО); 

 Державної служби якості освіти України (Служба). 

До складу комісії можуть залучати представників громадськості. 

Комісію утворюють наказом МОН. У ньому затверджують положення про комісію 

та її персональний склад.  

Експерти — педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти 

чи інші особи з досвідом педагогічної діяльності не менше ніж п’ять років, 

яких залучили до проведення сертифікації.  

Комісія може утворити експертну групу. До її складу має входити не менше п’яти 

експертів.  

Експертна група ухвалює рішення про видачу (невидачу) сертифікатів, якщо 

педагоги отримали граничну кількість балів за результатами незалежного 

оцінювання, але не отримали граничну кількість балів за результатами вивчення 

практичного досвіду їх роботи.  

 

Результати залежать від кількості набраних балів 
Комісія встановлює граничну кількість балів за показниками: 

 вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації — організовує 

УЦОЯО; 

 незалежне тестування учасників сертифікації — організовує Служба. 

Сертифікат видають учасникам, які за кожним показником набрали кількість балів, 

що дорівнює або перевищує встановлену комісією граничну кількість балів.  

Експертна група має право змінити кількість набраних кожним із учасників 

сертифікації балів, зафіксовану в експертних висновках, на підставі результатів 

оцінювання їх педагогічної майстерності, продемонстрованої в їх е-портфоліо. 

Рішення про видачу сертифіката ухвалюють не менше ніж двома третинами голосів 

складу експертної групи.  

Рішення експертної групи оформлюють протоколом. Його підписують усі присутні 

на засіданні експерти та подають до УЦОЯ.  

 



Сертифікат отримають не всі учасники 
Сертифікат не видають учаснику сертифікації, якщо: 

 він не створив відповідно до вимог Положення про сертифікацію е-

портфоліо та не завантажив його до веб-папки, створеної на одному 

з файлообмінників;  

 він проводив репетиції навчальних занять, повторну відео- чи фотозйомку 

одного і того самого навчального заняття (фрагментів навчальних занять) 

із тими самими учнями.  

Учасник також не отримає сертифікат, якщо його не оцінили за одним 

із показників сертифікації.  

 

 

 

  Володимир Божинський 

керівник експертної групи з питань державно-громадського управління освітою 

директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки України  

 


