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МЕТА СЕРТИФІКАЦІЇ 

виявлення та стимулювання  
педагогічних працівників 

 

з високим рівнем  
професійної майстерності, 

які володіють 
 

методиками компетентнісного навчання  
і новими освітніми технологіями та 

сприяють їх поширенню. 
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3 РОКИ ТРИВАТИМЕ  
ПІЛОТУВАННЯ  
СЕРТИФІКАЦІЇ 
(2019-2021 РР) 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ СЕРТИФІКАЦІЇ 

 
Добровільність 

Роботу вчителів оцінюють освітяни, а не чиновники  

Непроходження сертифікації не передбачає жодних наслідків  

20% надбавка до ЗП для вчителя, що пройшов сертифікацію  

3 роки – чинний сертифікат про проходження 

https://shop.mcfr.ua/catalog/osvita/puzo/
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Обов’язкова вимога – стаж НЕ МЕНШЕ 2 РОКІВ 

ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У СЕРТИФІКАЦІЇ? 

у 2019 р у 2020-2021 р 

не більше  
1 тис  

вчителів 

граничну  
кількість  

визначить МОН 
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СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕРЕДБАЧАЄ 3 ЕТАПИ: 

Незалежне  
тестування  
(проводить  
УЦОЯО) 

Вивчення практичного досвіду  
роботи (залучені Службою 
освітні  експерти, не менше 2-х 
для  оцінки одного учасника) 

Електронне портфоліо. Має містити: 

1) заповнену анкету самооцінювання, 

2) опис власного навчального заняття (освітня програма,  
навчальний предмет, тема, мета, методичне забезпечення,  
може містити відеофрагмент уроку), 

3) додаткові матеріали 

https://shop.mcfr.ua/catalog/osvita/puzo/
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ЯК ВИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТ 

Визначення результатів сертифікації здійснюється комісією  
при МОН (можуть входити представники громадськості) 

Комісія встановлює порогові бали з 2-х етапів:  
вивчення практичного досвіду та тестування 

Сертифікат видається учасникам, які за кожною 

із цих складових набрали кількість балів, що дорівнює  
або перевищує порогові бали. 

Якщо учасник ПОДОЛАВ поріг з тестування, 
і НЕ ПОДОЛАВ з вивчення практичного досвіду –  
комісія вивчає електронне портфоліо 

https://shop.mcfr.ua/catalog/osvita/puzo/
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СЕРТИФІКАТ НЕ МОЖЕ БУТИ ВИДАНИЙ УЧАСНИКУ, ЯКИЙ: 

не брав участь 
в одній зі складових  

сертифікації 

не створив відповідно  
до вимог Положення  
власне е-портфоліо  

та не завантажив  
його 

проводив  
репетицію (репетиції)  
навчального заняття 

(навчальних 
занять) 
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СЕРТИФІКАЦІЯ МАЄ  

ПРОПІЛОТУВАТИ МЕХАНІЗМИ,  

ЯКІ ПІЗНІШЕ ЛЯЖУТЬ 

В ОСНОВУ НОВОГО  МЕХАНІЗМУ 

АТЕСТАЦІЇ 

https://shop.mcfr.ua/catalog/osvita/puzo/
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Вивчення практичного досвіду 

роботи учасників сертифікації 

Організація відбору і підготовки експертів  

Розроблення методики експертного 
оцінювання професійних 
компетентностей учасників сертифікації 

Розроблення форми експертного 
висновку та методичних рекомендацій 
щодо її заповнення 

Сертифікація 
вчителів 
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Організація відбору і підготовки 

експертів  

Представники педагогічних 
коледжів та університетів 

- викладачі; 

- керівники 
педагогічної практики. 

Представники інститутів 
післядипломної педагогічної 

освіти 

- викладачі; 
- тренери НУШ; 
- супервізори. 

Представники закладів 
загальної середньої освіти 

- вчителі початкових 
класів 

 

Сертифікація 
вчителів 
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Розробка методичних матеріалів 
для експертів 

Методика експертного оцінювання 
професійних компетентностей   

• Розроблено проект 

• Пройшла громадське обговорення 

• Затверджено наказом  

Форма експертного висновку 
• Розроблено проект 

• Затверджено наказом 

Сертифікація 
вчителів 
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КРИТЕРІЙ 1 

Здатність планувати і реалізовувати освітній процес на основі особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів 
  

№ Показники 

Методи збирання інформації 
Кількість 

балів 
Спостереження за діяльністю 

учасника сертифікації 

Інтерв’ю 

упродовж його 

робочого дня 

(крім уроків) 

під час 

відвідування 

уроків 

з учасником 

сертифікації 

з директором, 

заступником 

директора 

закладу освіти Е
кс

п
е
р
т 

1
 

Е
кс

п
е
р
т 

2
 

1.1 Планує освітній процес із урахуванням вимог Державного стандарту 

початкової освіти та освітньої програми 

            

1.2 Використовує педагогічні технології в освітньому процесі на основі 

особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів 

            

1.3 Надає дітям рівні можливості участі у різних формах взаємодії, зокрема 

організовує співпрацю учнів у парах, мікрогрупах, групах 

            

1.4 Організовує роботу учнів із урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей (у тому числі дітей з особливими освітніми потребами), 

добираючи доцільні методи, прийоми, засоби навчання 

            

1.5 Забезпечує баланс між активним, пасивним та інтерактивним навчанням             

1.6 Демонструє позитивні навички вербальної та невербальної комунікації з 

учнями 

            

1.7 Застосовує різноманітні форми оцінювання роботи учнів та проводить 

аналіз результативності їхньої навчальної діяльності 

            

Сертифікація 
вчителів 
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КРИТЕРІЙ 2 

Здатність здійснювати процес навчання, виховання і розвитку учнів, основою якого є повага до прав людини, 

патріотизм, демократичні та інші загальнолюдські цінності 

№ Показники 

Методи збирання інформації 
Кількість 

балів 
Спостереження за діяльністю 

учасника сертифікації 

Інтерв’ю 

упродовж його 

робочого дня 

(крім уроків) 

під час 

відвідування 

уроків 

з учасником 

сертифікації 

з директором, 

заступником 

директора 

закладу освіти Е
кс

п
е
р
т 

1
 

Е
кс

п
е
р
т 

2
 

2.1 Формує в учнів повагу до гідності, прав, свобод, законних інтересів 

людини і громадянина; нетерпимість до приниження честі та гідності 

людини, фізичного або психологічного насильства, а також до 

дискримінації за будь-якими ознаками 

            

2.2 Розвиває в учнів патріотизм, повагу до державної мови і державних 

символів України, шанобливе ставлення до національних, історичних, 

культурних цінностей, традицій і надбань Українського народу 

            

2.3 Забезпечує позитивне ставлення до індивідуальних відмінностей учнів, 

цінує, враховує особливості та захищає права кожного з них 
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КРИТЕРІЙ 3 

Здатність створювати безпечне та психологічно комфортне освітнє середовище, 

орієнтоване на розвиток дітей та мотивацію їх до навчання 

№ Показники 

Методи збирання інформації 
Кількість 

балів 
Спостереження за діяльністю 

учасника сертифікації 

Інтерв’ю 

упродовж його 

робочого дня 

(крім уроків) 

під час 

відвідування 

уроків 

з учасником 

сертифікації 

з директором, 

заступником 

директора 

закладу освіти Е
кс

п
е

р
т 

1
 

Е
кс

п
е

р
т 

2
 

3.1 Створює комфортне освітнє середовище з дотриманням вимог 

безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни 

            

3.2 Мотивує учнів до вибору виду діяльності  та активного навчання, 

організовуючи освітні осередки, у тому числі для їхньої 

індивідуальної роботи 

            

3.3 Використовує в освітньому середовищі навчальні матеріали 

відповідно до інтересів і потреб дітей 

            

3.4 Забезпечує емоційну і психологічну комфортність освітнього 

середовища для учнів 
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КРИТЕРІЙ 4 

Здатність налагоджувати і підтримувати партнерські стосунки з родинами учнів задля розвитку здібностей та 

можливостей кожної дитини 

№ Показники 

Методи збирання інформації 

Кількість 

балів 
Спостереження за діяльністю 

учасника сертифікації 

Інтерв’ю 

упродовж його 

робочого дня 

(крім уроків) 

під час 

відвідування 

уроків 

з учасником 

сертифікації 

з директором, 

заступником 

директора 

закладу освіти Е
кс

п
е

р
т 

1
 

Е
кс

п
е

р
т 

2
 

4.1 Співпрацює з родинами учнів, використовуючи різні форми 

комунікації щодо успіхів у навчанні та розвитку їх дітей, зокрема 

для розроблення і реалізації індивідуальної освітньої траєкторії 

            

4.2 Долучає батьків до організації освітнього процесу та проводить 

спільно з ними заходи для дітей 

            

https://shop.mcfr.ua/catalog/osvita/puzo/


17 
Державна служба 
якості освіти 
України 

Сертифікація 
вчителів 

КРИТЕРІЙ 5 

Здатність до постійного професійного розвитку, самооцінювання та рефлексії 
  

№ Показники 

Методи збирання інформації 
Кількість 

балів 
Спостереження за діяльністю 

учасника сертифікації 

Інтерв’ю 

упродовж його 

робочого дня 

(крім уроків) 

під час 

відвідування 

уроків 

з учасником 

сертифікації 

з директором, 

заступником 

директора 

закладу освіти Е
кс

п
е
р
т 

1
 

Е
кс

п
е
р
т 

2
 

5.1 Аналізує сильні і слабкі сторони своєї професійної діяльності, формує і 

розвиває власну інформатичну компетентність та визначає шляхи 

подальшого саморозвитку 

            

5.2 Здійснює оцінювання своєї роботи на підставі інформації із різних 

джерел (результати оцінювання учнів, зворотний зв’язок від колег, 

керівництва, учнів, їхніх батьків) та враховує його результати для 

професійного і особистісного зростання 

            

5.3 Бере участь у семінарах, тренінгах, майстер-класах, науково-практичних 

конференціях, вебінарах, роботі творчих груп із професійних питань 

            

5.4 Постійно співпрацює з іншими вчителями для підвищення своєї власної 

та їхньої професійної компетентності 
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З питань передплати 

телефонуйте:  

0 800 212 012  

(безплатно для всіх 

номерів)  

Або скористайтеся  

формою 

онлайн оплати. 
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