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 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1094 «Про внесення змін 

до Положення про сертифікацію педагогічних працівників» 

 

ТЕРМІН РЕЄСТРАЦІЇ: з 18 до 31 січня 2021 року 

Відповідно до пункту 8 Положення про сертифікацію педагогічних 

працівників: 

Педагогічний працівник, який реєструється для проходження сертифікації, 

повинен надіслати рекомендованим поштовим відправленням або доставити нарочно до 

відповідного регіонального центру реєстраційні документи, а саме: 

1) оформлену реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується з використанням веб-

сервісу, розміщеного на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості 

освіти; 

2) копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності — іншого документа, 

що посвідчує особу; 

3) копію одного з таких документів: 

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника 

податків або картки платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку 

з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

- сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-

які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні 

переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків); 

4) довідку із закладу освіти, в якому працює педагогічний працівник, з інформацією про: 

- прізвище, ім’я, по батькові; 

- назву посади з уточненням фаху, за яким працює; 

- загальний стаж педагогічної роботи; 

- стаж роботи на займаній посаді; 

- спеціальність згідно з дипломом; 

- кваліфікаційну категорію; 

- педагогічне звання (за наявності). 

 

 

ПОРЯДОК  

РЕЄСТРАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ  

для проходження сертифікації 

в 2021 році 



ПРИМІТКА: Педагогічний працівник, документи якого містять розбіжності в 

персональних даних, також повинен подати копію відповідного документа (свідоцтва 

про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) та/або свідоцтва про шлюб, 

та/або свідоцтва про розірвання шлюбу). 

 

Відповідно до пункту 9 Положення про сертифікацію педагогічних працівників: 

Для формування бланка реєстраційної картки-заяви педагогічний працівник повинен 

скористатися веб-сервісом, розміщеним на офіційному веб-сайті Українського центру 

оцінювання якості освіти, зазначивши в ній такі дані: 

 1) прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності); 

 2) число, місяць і рік народження; 

 3) серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (у разі його 

відсутності — іншого документа, що посвідчує особу), на підставі якого 

здійснюється реєстрація; 

 4) реєстраційний номер облікової картки платника податків (особа, яка через свої 

релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, зазначає серію (за наявності) та номер 

паспорта, в якому проставлена відмітка про наявність права здійснювати будь-які 

платежі за серією та номером паспорта); 

 5) номери контактних телефонів; 

 6) поштову адресу, за якою йому може бути надіслано офіційну кореспонденцію; 

 7) адресу електронної пошти; 

 8) найменування закладу освіти, в якому працює; 

 9) мову, якою здійснює освітній процес; 

 10) назву посади з уточненням фаху, за яким працює; 

 11) загальний стаж педагогічної роботи; 

 12) стаж роботи на займаній посаді; 

 13) кваліфікаційну категорію; 

 14) педагогічне звання (за наявності)/ 

 

Педагогічний працівник повинен власноруч заповнити сформований ним бланк 

реєстраційної картки-заяви, а саме: 

 написати заяву, в якій необхідно засвідчити бажання взяти участь у сертифікації 

та підтвердити факт ознайомлення з цим Положенням; 

 зазначити прізвище та ініціали; 

 у спеціально відведених місцях зазначити дату заповнення заяви та проставити 

особистий підпис. 

 



 

ЗВЕРНІМО УВАГУ!  

Дата подання реєстраційних документів визначається за відбитком штемпеля 

відправлення на поштовому конверті (у разі доставки нарочно - за днем отримання, 

зафіксованим у регіональному центрі). 

 

Опрацювання реєстраційних документів здійснюється регіональним центром протягом 

10 календарних днів із моменту їх отримання. 

Підставами для відмови педагогічному працівникові в реєстрації для участі в 

сертифікації є: 

 1) неподання документів, що підтверджують достовірність інформації, зазначеної 

в реєстраційній картці-заяві; 

 2) подання недостовірної інформації; 

 3) неналежне оформлення документів, необхідних для реєстрації; 

 4) подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог 

законодавства не має права на проходження сертифікації; 

 5) подання реєстраційних документів після завершення встановленого строку 

реєстрації; 

 6) наявність у педагогічного працівника чинного сертифіката про успішне 

проходження сертифікації, виданого протягом останніх двох років. 

У разі прийняття такого рішення педагогічному працівнику рекомендованим листом 

надсилається: 

 1) витяг із протоколу засідання регламентної комісії, в якому зазначено причину 

відмови; 

 2) документи, надіслані педагогічним працівником для реєстрації, у тому числі 

реєстраційну картку (без частини, що містить заяву). 

Педагогічний працівник, якому відмовлено в реєстрації з підстав, зазначених у 

підпунктах 1-3 абзацу першого пункту 14 цього Положення, може у строк, відведений 

для реєстрації повторно подати комплект реєстраційних документів, усунувши 

причини, що стали підставою для відмови. 

Педагогічний працівник може за власним бажанням відмовитися від участі у 

сертифікації та надіслати будь-яким способом до регіонального центру письмову заяву 

(у довільній формі) та копію документа, що посвідчує особу. Відповідна заява має 

надійти до регіонального центру не пізніше ніж за два тижні до початку незалежного 

тестування. 

Бажаємо вчителям початкових класів успішної РЕЄСТРАЦІЇ  

для проходження СЕРТИФІКАЦІЇ! 



 

 
 

Щодо створення особливих умов під час проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання 
 

Нормативні документи: 

 Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 

захворювання та/або патологічні стани, інвалідність» (затверджено Порядок видачі 

Медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання). 

 Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я України від 10 січня 2018 року № 23/40 «Про внесення змін до Переліку 

особливих (спеціальних умов), що створюються для осіб з особливими освітніми 

потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання» 
 

Важлива інформація: 

Особа, яка планує брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні та 

потребує адаптації процедури тестування, має надати відповідний медичний висновок 

разом з іншими реєстраційними документами.  

Під час формування реєстраційної картки потрібно вказати на необхідність 

створення особливих умов, зазначити номер і дату виданого закладом охорони здоров’я 

медичного висновку (форма № 086-3/о). 

Щоб отримати медичний висновок, особа має звернутися до закладу охорони 

здоров’я, за яким закріплена, а саме до лікаря-спеціаліста відповідно до профілю 

захворювання. Замість неповнолітньої особи до закладу охорони здоров’я також може 

звернутися один з її батьків або законних представників. 

Лікар-спеціаліст надає рекомендації щодо необхідності створення особливих умов 

з урахуванням особливостей стану здоров’я особи. 

Лікувально-консультативна комісія (ЛКК) або медична комісія згідно з 

рекомендаціями спеціаліста:  

 установлює категорію особи з особливими освітніми потребами; 

 визначає особливі умови, які необхідно для неї створити в пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до Переліку особливих умов,  

затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров’я України (або інші умови, що не зазначені в Переліку, але створення 

яких хворий потребує для проходження зовнішнього незалежного оцінювання); 

 ухвалює рішення про видачу медичного висновку (форма № 086-3/о), де 

зазначено про необхідність створення особливих умов. 



 

Форма № 086-3/о має бути видана протягом семи днів із дня звернення, але не 

пізніше завершення строку реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні. 

 

Зразок Медичного висновку 

(форма №086-3/о) 

 

 

 



 

 

Графік проведення вебінарів у І півріччі 2021 року 

Дата 

проведення 

Учасники 
Тема 

12 cічня 

- відповідальні за пункти реєстрації 

осіб для участі в ЗНО-2021  Порядок роботи пунктів реєстрації.  

Особливості реєстрації осіб, які 

виявили брати участь в ЗНО-2021.  

15 січня  

- представники обласних, місцевих  

органів управління освітою 

- представники закладів 

післядипломної освіти 

- керівники закладів загальної 

середньої освіти 

Попередні результати реєстрації осіб 

для участі у ПЗНО. 

Порядок реєстрації для проходження 

сертифікації педагогічних 

працівників. 

20 січня  

- представники обласних, місцевих  

органів управління освітою 

- керівники закладів професійно- 

(професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої освіти 

- відповідальні за формування 

комплектів реєстраційних 

документів 

Порядок реєстрації осіб для участі у 

ЗНО. 

 

21 січня  

- відповідальні за проведення ЗНО 

в місцевих органах управління 

освітою 

- відповідальні за проведення 

зовнішнього оцінювання в округах 

зовнішнього оцінювання 

- керівники закладів загальної 

середньої освіти 

- відповідальні за формування 

комплектів реєстраційних 

документів 

Попередні результати реєстрації осіб 

для участі у ПЗНО. 

Порядок реєстрації осіб для участі у 

ЗНО. 

 

 

  

 

11 лютого  

- відповідальні за пункти 

проведення незалежного 

тестування педагогічних 

працівників 

Інструктаж для відповідальних за 

пункти проведення незалежного 

тестування педагогічних працівників 

 

8 лютого 

- відповідальні за проведення ЗНО 

в місцевих органах управління 

освітою 

- відповідальні за проведення  

пробного зовнішнього оцінювання 

в округах зовнішнього оцінювання 

- відповідальні за формування 

комплектів реєстраційних 

документів 

Стан реєстрації для участі в основній 

сесії ЗНО. 

Підсумки реєстрації учасників 

пробного ЗНО 

Мережа пунктів проведення пробного 

ЗНО 

Інструктаж для відповідальних за 

проведення пробного ЗНО в округах. 



12 березня 

- відповідальні за проведення ЗНО 

в місцевих органах управління 

освітою 

- відповідальні за проведення 

пробного зовнішнього оцінювання 

в округах зовнішнього оцінювання 

- відповідальні за пункти 

проведення пробного ЗНО; 

- помічники відповідальних за 

пункти проведення пробного ЗНО 

 

Попередні результати реєстрації осіб 

для участі у ЗНО-2021 

 

 

Інструктаж для відповідальних за 

пункти проведення ПЗНО, помічників 

відповідальних за пункти проведення 

ПЗНО 

 

01 квітня 

- відповідальні за пункти 

проведення пробного ЗНО 

- помічники відповідальних за 

пункти проведення пробного ЗНО 

- відповідальні за проведення 

зовнішнього оцінювання в округах 

пробного зовнішнього оцінювання 

 

Регламент роботи пункту проведення 

пробного ЗНО в 2021 році 

 

 

 

15 квітня 

 

- відповідальні та помічники 

відповідальних за пункти 

проведення ЗНО. 

- відповідальні за проведення ЗНО 

в місцевих органах управління 

освітою 

- відповідальні за проведення 

зовнішнього оцінювання в округах 

зовнішнього оцінювання 

 

Організація підготовки осіб, які 

залучатимуться до проведення ЗНО 

на пунктах тестування   

Мережа пунктів проведення основної 

сесії ЗНО 

13 травня 

 

- відповідальні за пункти 

проведення ЗНО, помічники 

відповідальних за пункти 

проведення ЗНО 

- відповідальні за проведення ЗНО 

в місцевих органах управління 

освітою; 

- - відповідальні за проведення 

зовнішнього оцінювання в округах 

зовнішнього оцінювання 

Регламент роботи пункту проведення 

ЗНО 

 

Порядок інформування 

 

 

 

17 червня 

- відповідальні за пункти 

проведення вступних випробувань, 

помічники відповідальних за 

пункти проведення вступних 

випробувань 

 

Інструктаж для відповідальних за 

пункти проведення вступних 

випробувань, помічників 

відповідальних за пункти проведення 

вступних випробувань 

Регламент роботи пункту тестування 

 

 

Початок проведення вебінарів: 14.30 
 



 

                                                                

Відповідальні за підготовку випуску № 6 (17) 

Назаренко Л.М. 

Бібік М.В. 

 

Контакти 

Адреса: 

вул. Потьомкінська, 96, м. Херсон, 73003 

 

Телефон (приймальня): (0552) 46-00-55 

 

E-mail: rc.kherson@kr.testportal.gov.ua 

 

Сайт: www. khersontest.org.ua 

 

Соціальні мережі: 

www.facebook.com/khersontest 

www.youtube.com/channel/UC27IowjhKNItgnwTDtEJCFA/videos 

www.instagram.com/kherson_zno/ 

 

 

 

 

 

 

 

Електронні версії випусків інформаційно-методичного бюлетеня 

розміщуються на сайті Херсонського регіонального центру 

оцінювання якості освіти в розділі  

«Інформаційно-методичні матеріали» 

http://www.facebook.com/khersontest
http://www.youtube.com/channel/UC27IowjhKNItgnwTDtEJCFA/videos
http://www.instagram.com/kherson_zno/

