
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20^р. м.Київ

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України 
від 04.01.2022 № З

Відповідно до статті 51 Закону України «Про освіту», Указу Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 
Україні», Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 
«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», пункту 7 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), 
пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №630 (із 
змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки України від 
04.01.2022 № 3 «Про деякі питання проведення сертифікації в 2022 році» такі 
зміни:

1) у пункті 4:
підпункт 1 доповнити після слова «реєстрації» словами та цифрою 

«пропорційно їх кількості в кожній області та місті Києві і в межах граничної 
кількості, визначеної згідно з додатком 2;»;

у підпункті 2 пункту 4 слова та цифри «04 до 17 квітня» замінити 
словами та цифрами «01 до 15 серпня»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Українському центру оцінювання якості освіти (Бойко В.) в 

установленому законодавством порядку:
1) провести реєстрацію вчителів початкових класів для проходження 

сертифікації у 2022 році у два етапи:
основний етап (01 -08 серпня) - у межах граничної кількості для кожного 

регіону, визначеної у додатку 2 до цього наказу;



2

додатковий етап (09-15 серпня) - у межах загальної граничної кількості 
(2500 вчителів), визначеної у додатку 2 до цього наказу;

2) припинити достроково реєстрацію вчителів початкових класів для 
проходження сертифікації у 2022 році у разі, якщо 2500 осіб сформують 
бланки реєстраційних карток-заяв.».

2. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відповідну відмітку у справах 
архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Рогову В.

Міністр а Сергій ШКАРЛЕТ


