
 

15.04.2022                                            м. Київ                                                    № 28 

 

 

Про затвердження Схеми нарахування балів 

за виконання завдань тесту незалежного 

тестування фахових знань та умінь учителів 

початкових класів, які виявили бажання 

взяти участь у сертифікації педагогічних 

працівників у 2022 році 

 

 

 

Відповідно до підпункту 6 пункту 17 Положення про сертифікацію 

педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2018 року № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію 

педагогічних працівників» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

24 грудня 2019 року № 1094), з метою створення передумов для об’єктивного 

оцінювання виконання завдань тесту та визначення результатів незалежного 

тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів, які виявили 

бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2022 році, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Схему нарахування балів за виконання завдань тесту незалежного 

тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів які виявили бажання 

взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2022 році, що додається. 
 

2. Відділу освітніх оцінювань у сфері початкової освіти (РОМАНЕНКО 

Юлія) під час розроблення специфікації тесту незалежного тестування фахових 

знань та умінь учителів початкових класів використовувати Схему, затверджену 

пунктом 1 цього наказу. 
 

3. Відділу інформації та комунікації з громадськістю (КЛИМЕНКО Ірина) 

забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання 

якості освіти Схеми, затвердженої пунктом 1 цього наказу. 
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4. Відділу обробки інформації (МАТВЕЄВ Вячеслав) визначення кількості 

тестових балів учасників незалежного тестування 2022 року здійснювати згідно 

зі Схемою, затвердженою пунктом 1 цього наказу. 
 

5. Контроль за виконанням пункту 2 цього наказу залишаю за собою. 
 

6. Контроль за виконанням пункту 3 цього наказу покласти на заступника 

директора Вакуленко Тетяну. 
 

7. Контроль за виконанням пункту 4 цього наказу покласти на заступника 

директора Сухарєва Андрія. 

 

 

 

В. о. директора               Валерій БОЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Українського центру 

оцінювання якості освіти 
 

15 квітня 2022 року № 28 
 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТЕСТУ 

НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ, ЯКІ ВИЯВИЛИ БАЖАННЯ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ У 2022 РОЦІ 

 

Форма / опис завдання Схема нарахування балів 

Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді 

 

 
 

0 або 1 бал: 

1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, 

або вказано більше однієї відповіді, або 

відповіді на завдання не надано 

 

 

Завдання має основу та чотири варіанти 

відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважають виконаним, якщо 

учасник/ця незалежного тестування вибрав/ла 

і позначив/ла відповідь у бланку відповідей А 

 

 

 

 

Заступник директора           Валерій БОЙКО 


