
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Н А К А З

ВІД « /у У » 20 / / р .  Київ №

Про форму експертного висновку 
та методичні рекомендації експертам 
щодо її заповнення

Відповідно до підпункту 12 пункту 4 Положення про Державну службу 
якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 березня 2018 р. №168 (із змінами), абзацу другого пункту 29 Положення 
про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094),

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до наказу Державної служби якості освіти 
від 01 березня 2019 р. №01-11/10 «Про затвердження форми експертного 
висновку та методичних рекомендацій експертам щодо її заповнення», виклавши 
форму експертного висновку (далі -  Форма) та. методичні рекомендації 
експертам щодо її заповнення (далі -- Рекомендації) в редакції, що додається.

2. Департаменту акредитації та моніторингу (ЮРІЙЧУК І., Я.) забезпечити 
заповнення експертами Форми згідно з Рекомендаціями під час експертного 
оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації.

3. Відділу інформаційних технологій та технічного захисту інформації 
(ЧУПРІН Д. С.) оприлюднити Форму гга Рекомендації на сайті Державної служби 
якості освіти України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Голови ЯКИМЕНКА О. В.

Г олова Руслан ГУРАК
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М ЕТОДИЧІ 
експертам щодо заповненії

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державної служби 
якості освіти України 
01.03.2019 № 01- 11/10 
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служби якості освіти України 
від &  . && .2021 №

1 РЕКОМ ЕНДАЦІЇ
ня форми експертного висновку

Методичні рекомендації експертам щодо заповнення форми експертного 
висновку (далі - Рекомендації) розроблені відповідно до Положення про 
сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 грудня 2019 р № 1094).

Форма експертного висновку (далі - Форма) заповнюється за результатами 
вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації та містить такі 
реквізити:

сника сертифікації;

критеріями, отриманих учасником

щодо проведення учасником

- назва документа;
- прізвище, ім’я, по батькові уча|
- ГО учасника сертифікації;
- регіон, у якому працює учасник сертифікації;
- місце роботи учасника сертифікації;
- ГО експертів, які здійснюють оцінювання професійних компетентностей 

учасника сертифікації;
- результати оцінювання;
- кількість балів за кожний критерій;
- загальна сума балів за всіма 

сертифікації;
- відмітка про наявність інформації 

сертифікації репетиції навчального заняття;
- підписи експертів та дата заповнення
Заповнена Форма підписується всіма експертами експертної групи.
Усі записи у Формі ведуться:
- вручну;
- чітко та розбірливо;
- великими друкованими літерами та цифрами;
- кульковою ручкою з чорним чорнилом.
Будь-які виправлення, у тому числі з використанням гумки, коректора не

допускаються.
У пункті 1 Форми «Учасник сертифікації» зазначається прізвище, ім'я та по 

батькові учасника сертифікації.
У пункті 2 Форми «ГО учасника сертифікації» зазначається ГО учасника, 

який надається Державною службою якості освіти (далі -  Служба).



У пункті 3 Форми «Регіон» зазначається область, на території якої 
знаходиться заклад загальної середньої освіти, в якому працює учасник 
сертифікації,

У пункті 4 Форми «Місце роботи учасника сертифікації» зазначається повна 
назва закладу загальної середньої освіти, в якому працює учасник сертифікації.

У пунктах 5 і 6 Форми «ГО експерта» зазначаються ГО експертів, які 
здійснюють оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації.

ГО експерта -  це чотиризначне число, яке утворюється з порядкового номера 
експерта із загального списку експер тів та відповідної кількості нулів перед цим 
номером (наприклад, якщо порядковий номер 17, тоді ГО експерта -- 0017). 
Загальний список експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації

Служби.
оцінювання» вказується кількість балів за 
до Методики експертного оцінювання

у 2021 році, затверджується наказом 
У пункті 7 Форми «Результати 

кожен критерій, яка відповідно

ЇСп

професійних компетентностей учасників сертифікації (далі -  Методика), 
затвердженої наказом Служби від 01.03.2019 № 01-11/9 (в редакції наказу 
Служби від 18.08.2021 № 01-11/53), визначається як середнє арифметичне 
значення балів, отриманих від двох експертів за відповідний критерій:

К і  “і" ^ п 2

де Кп -  кількість балів за критер ій;
кпі -  кількість балів за критерій від першого експерта;
кП2 -  кількість балів за критерій :зід другого експерта.
У пункті 8 Форми «Загальна сума балів за всіма критеріями» фіксується 

загальна сума башів, набраних учасником сертифікації за результатами вивчення 
практичного досвіду його роботи, яка згідно з Методикою визначається за 
формулою:

І==Кі+К2...+Кз5
де £  -  загальна сума балів, набраних учасником сертифікації;
Кі...з5 -- кількість балів за відповідний критерій.
Загальна сума балів, яку може отримати учасник сертифікації за 

результатами експертного оцінювання професійних компетентностей, 
знаходиться в діапазоні від 0 до 140 балів.

У пункті 9 Форми «Відмітка про наявність інформації щодо проведення 
учасником сертифікації репетиції навчального заняття» ставиться відмітка про 
наявність інформації щодо проведення учасником сертифікації репетиції 
навчального заняття (у разі виявлення такого факту).

Якщо в експертному висновку наявна відмітка про проведення учасником 
сертифікації репетиції навчального заняття, експерти на зворотній стороні 
експертного висновку у довільній формі подають опис обгрунтування про 
проставлення цієї відмітки.

У пунктах 10 та 11 Форми експерти:
- ставлять власні підписи;
- вказують особисті дані (прізвище, ім’я та по батькові);
- зазначають дату заповнення експертного висновку.



Оригінал експертного висновку надсилається рекомендованим листом на
адресу відповідного територіального 
робочого дня після його оформлення

\
Директор департаменту 
акредитації та моніторингу

управління Служби не пізніше наступного

Іван ЮРІИЧУК


