
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
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Про деякі питання проведення сертифікації 
педагогічних працівників у 2023 році

Відповідно до статті 51 Закону України «Про освіту», підпункту 5 пункту 
17, пунктів 27, 28 Положення про сертифікацію педагогічних працівників, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року 
№ 1190 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 
року № 1094), підпунктів 1 та 3 пункту 6, пункту 8 Положення про Міністерство 
освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), з метою виявлення та заохочення 
педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які 
впроваджуватимуть у практику роботи закладів загальної середньої освіти 
сучасні методики компетентнісного навчання та освітні технології,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з розроблення проекту Програми незалежного 
тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації -  вчителів математики 
(далі -  робоча група 1) у складі згідно з додатком 1.

2. Утворити робочу групу з розроблення проекту Програми незалежного 
тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації -  вчителів української 
мови та літератури (далі -  робоча група 2) у складі згідно з додатком 2.

3. Робочим групам 1 та 2 розробити проекти Програми незалежного 
тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації -  вчителів математики 
(далі -  Програма 1) та Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь 
учасників сертифікації -  вчителів української мови та літератури (далі -  
Програма 2) до 15 лютого 2023 року відповідно.

4. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти 
Міністерства освіти і науки України (Єресько О.) подати на затвердження 
керівництву Міністерства освіти і науки України проекти Програми 1 та 
Програми 2 в установленому порядку до 20 лютого 2023 року.
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5. Установити, що у 2023 році:
1) здійснюється сертифікація педагогічних працівників: 
вчителі початкових класів;
вчителі математики, які забезпечують реалізацію нового Державного 

стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти;
вчителі української мови та літератури, які забезпечують реалізацію 

нового Державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої 
освіти;

2) гранична кількість педагогічних працівників, які можуть 
зареєструватися для проходження сертифікації становить для вчителів:

початкових класів -  не більше 1500 осіб;
математики -  не більше 500 осіб;
української мови та літератури -  не більше 500 осіб;
3) участь вчителів у сертифікації здійснюється за умови їх добровільної 

реєстрації.

6. Українському центру оцінювання якості освіти (Бойко В.) в 
установленому законодавством порядку провести реєстрацію педагогічних 
працівників, які бажають пройти сертифікацію в такі терміни:

1) вчителів початкових класів з 30 січня по 13 лютого 2023 року в два
етапи:

основний етап (ЗО січня -  05 лютого) -  у межах граничної кількості для 
кожного регіону, визначеної згідно з додатком 3 до цього наказу;

додатковий етап (06 -  13 лютого) -  у межах граничної кількості, 
визначеної абзацом другим підпункту 2 пункту 5 цього наказу;

2) вчителів математики з 01 до 11 серпня 2023 року в два етапи: 
основний етап (01 -  07 серпня) -  у межах граничної кількості для кожного

регіону, визначеної згідно з додатком 3 до цього наказу;
додатковий етап (07 -  11 серпня) -  у межах граничної кількості, 

визначеної абзацом 3 підпункту 2 пункту 5 цього наказу;
3) вчителів української мови та літератури з 01 до 11 серпня 2023 року в 

два етапи:
основний етап (01 -  07 серпня) -  у межах граничної кількості для кожного 

регіону, визначеної згідно з додатком 3 до цього наказу;
додатковий етап (07 -  11 серпня) -  у межах граничної кількості, 

визначеної абзацом 4 підпункту 2 пункту 5 цього наказу;
4) припинити достроково реєстрацію педагогічних працівників для 

проходження сертифікації у 2023 році:
вчителів початкових класів у випадку, якщо 1500 осіб сформують бланки 

реєстраційних карток-заяв із використанням вебсервісу, розміщеного на 
офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти;

вчителів математики у випадку, якщо 500 осіб сформують бланки 
реєстраційних карток-заяв із використанням вебсервісу, розміщеного на 
офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти;
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вчителів української мови та літератури у випадку, якщо 500 осіб 
сформують бланки реєстраційних карток-заяв із використанням вебсервісу, 
розміщеного на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості 
освіти.

7. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій сприяти поширенню методик компетентнісного 
навчання і нових освітніх технологій сертифікованими вчителями.

8. Контроль за виконанням цього аказу покласти на заступника Міністра 
Рогову В.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
від / У  .2023 № 33~

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

з розроблення проекту Програми незалежного тестування фахових знань 
та вмінь учасників сертифікації -  вчителів математики

№ Прізвище, ім’я, по Місце роботи Посада, науковий ступінь,
з\п батькові учене звання

1. Єресько
Олег Вікторович

директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної 
та інклюзивної освіти 
МОН

генеральний директор 
директорату, голова 
робочої групи

2. Балашова Тетяна 
Анатоліївна

експертна група з питань 
шкільної освіти 
директорату дошкільної, 
шкільної, позашкільної 
та інклюзивної освіти 
МОН

голова експертної групи, 
заступник голови

Члени робочої групи

3. Васильєва
Дарина Володимирівна 
(за згодою)

Інститут педагогіки 
НАПН України

старший науковий 
співробітник відділу 
математичної та 
інформатичної освіти, 
кандидат педагогічних 
наук

4. Горох
Віктор Павлович (за 
згодою)

Український центр 
оцінювання якості освіти

методист відділу 
досліджень та аналітики

5. Дем’яненко 
Олексій (за згодою)

ліцей №100 «Поділ» 
м. Києва

учитель математики, 
учитель-методист

6. Дубініна
Оксана Володимирівна 
(за згодою)

ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» 
НАПН України

професор кафедри 
публічного управління і 
проектного менеджменту 
Навчально-наукового 
інституту менеджменту і 
психології, кандидат 
педагогічних наук

7. Дудкін
Микола (за згодою)

Національний технічний 
університет України 
«Київський
політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»

професор кафедри 
диференціальних рівнянь, 
доктор фізико- 
математичних наук



8. Дьомічев
Костянтин Едуардович 
(за згодою)

Державна служба якості 
освіти України

головний спеціаліст відділу 
контролю за діяльністю 
закладів вищої освіти

9. Захарійченко 
Ліліана Ігорівна (за 
згодою)

Український центр 
оцінювання якості освіти

методист відділу змісту
природничо-математичних
предметів

10. Ковальчук
Юрій Олексійович (за 
згодою)

Український інститут 
розвитку освіти

начальник відділу 
інформаційних систем, 
кандидат математичних 
наук, доцент

11. Лещенко
Вікторія Олексіївна (за 
згодою)

Український центр 
оцінювання якості освіти

методист відділу освітніх 
оцінювань у сфері 
початкової освіти

12. Миляник
Андрій Іванович (за 
згодою)

Львівський Регіональний 
центр оцінювання якості 
освіти

заступник директора

13. Паньков
Андрій Вікторович (за 
згодою)

Державна наукова 
установа «Інститут 
модернізації змісту 
освіти»

науковий співробітник 
сектору експериментальної 
педагогіки відділу 
інноваційної діяльності та 
дослідноекспериментальної 
роботи, кандидат фізико- 
математичних наук

14. Потапова
Тетяна Володимирівна 
(за згодою)

Управління Державної 
служби якості освіти у 
Чернігівській області

головний спеціаліст відділу 
інституційного аудиту

15. Репета
Віктор Кузьмич (за 
згодою)

Український центр 
оцінювання якості освіти

методист відділу змісту 
природничо-математичних 
предметів, кандидат 
фізико-математичних наук, 
доцент

16. Томащук
Олексій (за згодою)

Національний авіаційний 
університет

доцент кафедри прикладної 
математики, кандидат 
педагогічних наук

18. Фоменко
Лариса Миколаївна (за 
згодою)

Харківська гуманітарно- 
педагогічна академія

старший викладач кафедри 
математики та фізики, 
доктор філософії з галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка 
за спеціальності 015 
професійна освіта

19. Чернікова
Людмила Антонівна (за 
згодою)

Запорізький обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти

проректор з навчально- 
методичної роботи 
кандидат педагогічних 
наук, доцент

20. Школьний Національний 
педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова

професор кафедри 
математики і теорії та 
методики навчання



Олександр 
Володимирович (за 
згодою)

математики, доктор 
педагогічних наук, доцент

21. Ященко
Олена Михайлівна (за 
згодою)

Спеціалізована школа 
№ 187 з поглибленим 
вивченням української 
мови та літератури 
м.Києва

учитель математики (вища 
категорія, старший 
учитель)



Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
від ̂ . ^ / . 2 0 2 3  № 35

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

з розроблення проекту Програми незалежного тестування фахових знань 
та вмінь учасників сертифікації -  вчителів української мови та літератури

№ Прізвище, ім’я, по Місце роботи Посада, науковий

з\п батькові ступінь, учене звання

1. Єресько
Олег Вікторович

директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та 
інклюзивної освіти МОН

генеральний директор 
директорату, голова робочої 
групи

2. Котусенко 
Олена Юріївна

відділ змісту освіти, мовної 
політики та освіти 
національних меншин 
директорату дошкільної, 
шкільної, позашкільної та 
інклюзивної освіти МОН

головний спеціаліст, 
заступник голови

Члени робочої групи
3. Балаховська

Юлія Михайлівна (за
згодою)

Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова

доцент кафедри методики 
викладання української 
мови та літератури, 
кандидат педагогічних наук

4. Блажко
Марія Богданівна (за 
згодою)

спеціалізована школа 
«Тріумф» м. Києва

учитель української мови та 
літератури

5. Вовк
Мирослава Петрівна (за 
згодою)

Інститут педагогічної освіти 
і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН 
України

завідувач відділу змісту і 
технологій педагогічної 
освіти, доктор педагогічних 
наук

6. Вихор
Віктор Григорович (за 
згодою)

Державна служба якості 
освіти України

головний спеціаліст відділу 
контролю за діяльністю 
закладів вищої освіти

7. Г амерник
Галина Ярославівна (за 
згодою)

Управління Державної 
служби якості освіти у 
Львівській області

головний спеціаліст відділу 
роботи з експертами

8. Г ончарук
Людмила Миколаївна (за 
згодою)

Український центр 
оцінювання якості освіти

методист відділу змісту 
суспільно-гуманітарних 
предметів, вчитель 
української мови та 
літератури

9. Горошкіна
Олена Миколаївна (за 
згодою)

Інститут педагогіки НАПН 
України

завідувач відділу української 
мови та літератури, доктор 
педагогічних наук, професор

10. Данилейко
Оксана Людвігівна (за 
згодою)

Український центр 
оцінювання якості освіти

методист відділу змісту 
суспільно-гуманітарних 
предметів



11. Демченко
Алла Михайлівна (за 
згодою)

Український центр 
оцінювання якості освіти

методист відділу змісту 
суспільно-гуманітарних 
предметів,

12. Дудко
Ірина Володимирівна (за 
згодою)

Національний педагогічний 
університет імені М. П. 
Драгоманова

професор кафедри 
української мови, кандидат 
філологічних наук, доцент

13. Новосьолова 
Валентина Іванівна (за 
згодою)

відділ навчання української 
мови та літератури 
Інституту педагогіки НАПН 
України

старший науковий 
співробітник, кандидат 
педагогічних наук

14. Овдій
Лариса Іванівна (за 
згодою)

Український центр 
оцінювання якості освіти

методист відділу банка 
тестових завдань і 
психометричного аналізу

15. Омельчук
Сергій Аркадійович (за 
згодою)

Херсонський державний 
педагогічний університет

перший проректор, 
професор кафедри 
української і слов’янської 
філології та журналістики, 
доктор філологічних наук

16. Павлів
Ірина Василівна (за 
згодою)

Тужилівський НВК учитель української мови та 
літератури

17. Панченков
Андрій Олексійович (за 
згодою)

сайт «Освіта.юа» креативний директор

18 Полторацька 
Алла Яківна

Державна наукова установа 
«Інститут модернізації 
змісту освіти»

завідувач сектору 
наукового та навчально- 
методичного забезпечення 
змісту природничої та 
математичної освіти відділу 
наукового та навчального 
забезпечення змісту 
загальної та середньої 
освіти в Новій українській 
школі, кандидат 
філологічних наук

19. Решетняк
Тетяна Олександрівна (за 
згодою)

Гімназія №172 «Нивки» 
м. Києва

учитель української мови та 
літератури

20. Романенко
Юлія Олександрівна (за 
згодою)

Український центр 
оцінювання якості освіти

начальник відділу освітніх 
оцінювань у сфері 
початкової освіти, кандидат 
педагогічних наук

21. Саєвич
Ірина Георгіївна (за 
згодою)

Український центр 
оцінювання якості освіти

методист відділу змісту 
суспільно-гуманітарних 
предметів, кандидат 
філологічних наук

22. Старагіна
Ірина Петрівна (за
згодою)

Команда підтримки реформ 
при Міністерстві освіти і 
науки України

експертка з питань змісту 
освіти, кандидат 
психологічних наук

23. Терещенко
Василь Миколайович (за 
згодою)

Український центр 
оцінювання якості освіти

начальник відділу 
досліджень та аналітики, 
кандидат філологічних наук



24. Ткач
Поліна Борисівна (за 
згодою)

Національна академія 
Національної гвардії 
України

професор кафедри 
філології, перекладу та 
стратегічних комунікацій, 
кандидат філологічних 
наук, доцент

25. Яценко
Таміла Олексіївна (за 
згодою)

Інститут педагогіки НАПН 
України

головний науковий 
співробітник відділу 
української мови та 
літератури, доктор 
педагогічних наук, старший 
науковий співробітник



Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науки
від {£_. о Іі^ т  № 3 3

Розрахунок граничної кількості вчителів, які 
можуть бути зареєстровані у 2023 році для проходження сертифікації за категоріями

№
з/п Регіон

Гранична кількість учителів за категоріями*
початкових

класів
математики української мови 

та літератури
1 Вінницька область 68 24 24
2 Волинська область 58 22 22
3 Дніпропетровська область 103 34 36
4 Донецька область 55 12 11
5 Житомирська область 56 20 20
6 Закарпатська область 67 21 19
7 Запорізька область 56 16 15
8 Івано-Франківська область 62 25 24
9 Київська область 84 24 26
10 Кіровоградська область 40 12 14
11 Луганська область 21 4 3
12 Львівська область 107 43 44
13 Миколаївська область 44 14 14
14 Одеська область 94 32 31
15 Полтавська область 52 18 20
16 Рівненська область 63 24 23
17 Сумська область 36 14 14
18 Тернопільська область 49 19 18
19 Харківська область 81 25 25
20 Херсонська область 40 6 6
21 Хмельницька область 54 20 19
22 Черкаська область 47 16 16
23 Чернівецька область 39 14 14
24 Чернігівська область 36 14 15
25 м. Київ 89 27 27
УСЬОГО 1500 500 500
*Гранична кількість у межах регіонів, що застосовується під час основного етапу реєстрації вчителів

для проходження сертифікації у 2023 році.


