


Сертифікація педагогічних працівників – це

зовнішнє оцінювання професійних компетентностей
педагогічного працівника, що здійснюється шляхом
незалежного тестування, самооцінювання та вивчення
практичного досвіду роботи

Мета сертифікації - підвищенні престижності

педагогічної професії та заохочення вчителів до
особистісного і професійного зростання



1. Постанова КМУ від 27 грудня 2018 р. № 1190 «Про затвердження 
Положення про сертифікацію педагогічних працівників»

2. Наказ МОН від 29 грудня 2018 р. №1486 Про встановлення строків 
подання реєстраційних документів педагогічними працівниками, які 
бажають пройти сертифікацію у 2019 році

3. Лист МОН Про добровільність сертифікації педагогічних працівників

4. Наказ Мінсоцполітики від 10 серпня 2018  р. № 1143 Про затвердження 
професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної 
середньої освіти»

5. Наказ МОН від 14 січня 2019 р. № 33 «Про затвердження програми 
незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової 
школи»

Нормативні документи



Педагогічні працівники беруть участь у  сертифікації виключно за своєю 
ініціативою та бажанням на добровільних засадах

Реєстрація для проходження сертифікації здійснюється  з 15 січня по 01 лютого

Гранична чисельність вчителів Хмельницької області, які зможуть зареєструватись  
у 2019 році для проходження  сертифікації  - 37 осіб

Наявність стажу роботи у вчителя, що виявив бажання  пройти сертифікацію не 
менше 2 років

Педагогічний працівник, який пройде сертифікацію, протягом трьох років буде 
отримувати  щомісячну доплату в розмірі 20 % посадового окладу

Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової 
(позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної 
категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої категорії

Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на 
результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи 
присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на 
відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного 
впливу

Особливості процесу  сертифікації



Сертифікація передбачає:

1. експертне оцінювання професійних компетентностей учасників 
сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи, що 
організовується Державною службою якості освіти

2. оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом їх 
незалежного тестування, що організовується Українським центром 
оцінювання якості освіти

3. Вивчення   самооцінювання учасником сертифікації власної 
педагогічної майстерності



1. Ознайомлення  з Положенням про сертифікацію педагогічних працівників

2. Створення електронного портфоліо та завантаження  його під час реєстрації на 
сайті Українського центру оцінювання якості освіти 

з 15 січня до 1 лютого 2019 року

3. Підготовка  до вивчення експертною групою  ДСЯ практичного досвіду 
вчителя, що відбудеться в два періоди:

лютий - квітень  2019 року
вересень - жовтень 2019 року

4. Завантаження  на е- портфоліо  матеріалів  власного досвіду роботи  (анкета 
самооцінки, опис навчального заняття…) 

до 1 липня 2019 року

5. Підготувка  до Зовнішнього  незалежного тестування, що відбудеться 
жовтень  - листопад 2019

Алгоритм успішного проходження сертифікації 



Хто не отримає сертифікат

Вчителі, які не брали участь в одній зі складових 
сертифікації

Педагоги, які не створили електронне портфоліо та 
не завантажили його під час реєстрації

Освітяни, які проводили попередні репетиції 
навчальних занять з дітьми, а потім на таке заняття 
прийшли експерти


