
 

 

  



 

 

Закон України «Про освіту» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі 

реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків 

фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а 

також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого 

самоврядування у сфері освіти. 

Закон України «Про повну загальну середню 
освіту»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text 

Закон визначає правові, організаційні та економічні засади 

функціонування та розвитку системи загальної середньої освіти. 

Про Національну стратегію розбудови 
безпечного і здорового освітнього середовища 
у новій українській школі. Указ Президента 
України від 25.05.2020 № 195/2020  

https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789 

Документ визначає мету, стратегічні цілі, принципи, завдання та підходи 

у формуванні безпечного та здорового освітнього середовища у закладі 

загальної середньої освіти. Освітнє середовище в новій українській школі 

має забезпечувати права дітей на освіту й охорону здоров’я та створити 

умови для надання учням якісних освітніх та медичних послуг.  

Про визнання таким, що втратив чинність, наказ 
Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 
2015 року № 412. Наказ МОН від 03.08.2020 № 
995. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0804-20#Text  
Цим  документом визнана такою, що втратила чинність,  Інструкцію 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0804-20#Text


 

 

щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів, яка була затверджена наказом МОН України від 
08.04.2015 №412.  

 

Щодо методичних рекомендацій про викладання 
навчальних предметів у закладах загальної 
середньої освіти у 2020/2021 навчальному році. Лист 
МОН від 11.08.2020 № 1/9-430.  

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-pro-vikladannya-

navchalnih-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-

navchalnomu-roci 

У документі надано рекомендації щодо розробки освітньої програми, 

календарно-тематичного планування, оцінювання та визначено особливості 

організації освітнього процесу у початковій школі. 

 

Про створення безпечного освітнього середовища в 
закладі освіти та попередження і протидії булінгу 
(цькуванню). Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-bezpechnogo-osvitnogo-seredovisha-v-

zakladi-osviti-ta-poperedzhennya-i-protidiyi-bulingu-ckuvannyu 

У документі представлено алгоритм впровадження концепції «Безпечна і 

дружня до дитини школа» за допомогою онлайн-інструменту «Експрес-

оцінювання». Також рекомендовано для використання матеріали та ресурси 

щодо захисту персональних даних учасників освітнього  процесу. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-15#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-pro-vikladannya-navchalnih-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-pro-vikladannya-navchalnih-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-pro-vikladannya-navchalnih-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-bezpechnogo-osvitnogo-seredovisha-v-zakladi-osviti-ta-poperedzhennya-i-protidiyi-bulingu-ckuvannyu
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-bezpechnogo-osvitnogo-seredovisha-v-zakladi-osviti-ta-poperedzhennya-i-protidiyi-bulingu-ckuvannyu


 

 

Щодо створення безпечних умов організації 
освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році. 
Лист МОН від 28.08.2020  № 1/9-490 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-stvorennya-bezpechnih-umov-organizaciyi-

osvitnogo-procesu-u-20202021-navchalnomu-roci 

У документі представлено рекомендований алгоритм дій керівника ЗЗСО у 

разі виявлення у здобувача освіти та/або працівника ЗЗСО ознак гострого 

респіраторного захворювання. Надано рекомендації щодо інформування 

учасників освітнього процесу про випадки СОVID-19 у ЗЗСО. 

Щодо методичних рекомендацій з організації 
освітнього процесу закладів загальної середньої 
освіти. Лист МОН від 02.09.2020 №1/9-502  

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-z-organizaciyi-

osvitnogo-procesu-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti 

У документі надано методичні рекомендації щодо організації освітнього 

процесу у 4-х класах закладів загальної середньої освіти, що є учасниками 

Всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного 

стандарту початкової загальної середньої освіти». 

Про внесення змін до методичних рекомендацій 
щодо заповнення Класного журналу учнів 
початкових класів Нової української школи. Наказ 
МОН від 02.09.2020 № 1096. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1096729-20#Text 

У документі представлено методичні рекомендації щодо заповнення Класного 

журнала за освітніми галузями та фіксування підсумкового оцінювання учнів 

3-х та 4-х класів НУШ. Визначено вимоги до заповнення журналу в разі 

організації освітнього процесу з використання дистанційних технологій 

навчання. У додатку до наказу надано приклади оформлення зведеного обліку 

результатів навчання здобувачів освіти. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-stvorennya-bezpechnih-umov-organizaciyi-osvitnogo-procesu-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-stvorennya-bezpechnih-umov-organizaciyi-osvitnogo-procesu-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-z-organizaciyi-osvitnogo-procesu-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-z-organizaciyi-osvitnogo-procesu-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1096729-20#Text


 

 

Деякі питання організації дистанційного навчання. 
Наказ МОН від 08.09.2020 №1115. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text 

Документом затверджено Положення про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти та внесено зміни Положення про дистанційне 

навчання (наказ МОН від 25.04.2013 № 466). Визначено особливості 

організації здобуття освіти за дистанційною формою (як окремою формою 

здобуття освіти) та освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання. 

 

Про затвердження Санітарного регламенту для 
закладів загальної середньої освіти. Наказ МОЗ від 
25.09.2020 № 2205 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text 

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти діє з 1 січня 

2021 року. Документ визначає медичні вимоги безпеки щодо освітнього 

середовища у всіх типах закладів загальної середньої освіти. Він містить 

вимоги до організації освітнього процесу, роботи з технічними засобами 

навчання та вимоги до навчальних приміщень. Документом затверджено 

норми повітряно-теплового режиму, освітлення приміщень, рівнів шуму та 

вібрацій. А також норми з організації харчування та медичного 

обслуговування. 

 

Про затвердження методичних рекомендацій щодо 
оцінювання результатів навчання учнів третіх і 
четвертих класів Нової української школи. Наказ 
МОН від 16.09.2020 № 1146 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1146729-20#Text 

У документі визначені основні підходи та орієнтовні вимоги до оцінювання 

результатів навчання учнів третіх та четвертих класів, які навчаються за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1146729-20#Text


 

 

Державним стандартом початкової освіти. Також встановлено, що Орієнтовні 

вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової 

школи (наказ МОН 21.08.2013 № 1222) не застосовуються до контролю та 

оцінювання навчальних досягнень учнів 3-го класу. У додатках до наказу 

представлені примірна форма Свідоцтва досягнень та приклади бланків 

оцінювання результатів діагностичної роботи з навчальних предметів 

(інтегрованих курсів) певної освітньої галузі. 

 

Щодо окремих питань оцінювання та фіксації 
результатів навчання учнів початкових класів Нової 
української школи. Лист МОН №1/9-550 від 
29.09.2020. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-okremih-pitan-ocinyuvannya-ta-fiksaciyi-

rezultativ-navchannya-uchniv-pochatkovih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli 

У документі стисло викладені основні вимоги щодо заповнення Класного 

журналу здобувачів освіти 3-4-х класів НУШ та заповнення Свідоцтва 

досягнень. 

 

Щодо оцінювання результатів навчання учнів 3 
класів Нової Української школи та учнів 4 класів 
закладів загальної середньої освіти. Лист МОН від 
30.03.2021 №1/9-174. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-3-

klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-ta-uchniv-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-

serednoyi-osviti 

 

У документі надані уточнення до наказу МОН від 04.02.2021 № 143 та щороку 

та зазначено,  що результати підсумкового оцінювання учнів 3-х та 4-х класів 

НУШ у класному журналі не фіксуються. До нього вноситься лише інформація 

про переведення учня/учениці до наступного класу згідно з відповідним 

рішенням педагогічної ради. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/87-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13#n350
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13#n350
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13#n350
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-okremih-pitan-ocinyuvannya-ta-fiksaciyi-rezultativ-navchannya-uchniv-pochatkovih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-okremih-pitan-ocinyuvannya-ta-fiksaciyi-rezultativ-navchannya-uchniv-pochatkovih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-3-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-ta-uchniv-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-3-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-ta-uchniv-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-3-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-ta-uchniv-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-doopracyuvannya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-tretih-i-chetvertih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-doopracyuvannya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-tretih-i-chetvertih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli


 

 

Про доопрацювання методичних рекомендацій 
щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і 
четвертих класів Нової української школи. Наказ 
МОН від 04.02.2021 № 143. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-doopracyuvannya-metodichnih-rekomendacij-

shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-tretih-i-chetvertih-klasiv-

novoyi-ukrayinskoyi-shkoli 

 

Документом визначено, що до затвердження методичних рекомендацій у 

новій редакції, заклади загальної середньої освіти мають здійснювати 

формувальне та підсумкове оцінювання учнів третіх класів закладів загальної 

середньої освіти вербально, не відображаючи результати підсумкового 

оцінювання в класному журналі. 

 

Про затвердження Методичних рекомендацій з 
питань формування внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти у закладах загальної 
середньої освіти. Наказ МОН від 30.11.2020 № 1480. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-z-pitan-

formuvannya-vnutrishnoyi-sistemi-zabezpechennya-yakosti-osviti-u-zakladah-

zagalnoyi-serednoyi-osviti 

У документі надано рекомендації щодо організації роботи закладу загальної 

середньої освіти з визначення політики забезпечення якості освітньої 

діяльності, формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та 

розробленні інструментарію для оцінювання. Також представлено примірну 

структуру Положення про внутрішню систему та процедуру його 

затвердження. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-doopracyuvannya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-tretih-i-chetvertih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-doopracyuvannya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-tretih-i-chetvertih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-doopracyuvannya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-tretih-i-chetvertih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-z-pitan-formuvannya-vnutrishnoyi-sistemi-zabezpechennya-yakosti-osviti-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-z-pitan-formuvannya-vnutrishnoyi-sistemi-zabezpechennya-yakosti-osviti-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-z-pitan-formuvannya-vnutrishnoyi-sistemi-zabezpechennya-yakosti-osviti-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti


 

 

Про звільнення  від проходження державної 
підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття 
початкової та базової загальної середньої освіти, у 
2020/2021 навчальному році. Наказ МОН від 
03.03.2021 № 273  

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zvilnennya-vid-prohodzhennya-dpa-uchniv-yaki-

zavershuyut-zdobuttya-pochatkovoyi-ta-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-

20202021-navchalnomu-roci-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-16-

bereznya-2021-roku-za-33835960 

Документом встановлено, що здобувачі освіти, які завершують здобуття 

початкової освіти (4-ті класи закладів загальної середньої освіти), звільнені від 

проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році. 

У класному журналі (на сторінці розділу «Зведений облік навчальних 

досягнень учнів») та у свідоцтві досягнень (за наявності відповідної таблиці) 

у відповідних графах робиться запис «зв» (звільнений(а)). 

Про затвердження норм та Порядку організації 
харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку. Постанова КМУ від 
24.03.2021 №305. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text 

Документом затверджено принципи планування та механізм організації 

харчування здобувачів освіти у закладах загальної середньої освіти з метою 

створення безпечного, здорового освітнього середовища. Також встановлено 

категорії дітей пільгового контингенту, що отримують безкоштовне гаряче 

харчування.  Постанова набрала чинності з 07.04.2021. 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zvilnennya-vid-prohodzhennya-dpa-uchniv-yaki-zavershuyut-zdobuttya-pochatkovoyi-ta-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-16-bereznya-2021-roku-za-33835960
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zvilnennya-vid-prohodzhennya-dpa-uchniv-yaki-zavershuyut-zdobuttya-pochatkovoyi-ta-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-16-bereznya-2021-roku-za-33835960
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zvilnennya-vid-prohodzhennya-dpa-uchniv-yaki-zavershuyut-zdobuttya-pochatkovoyi-ta-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-16-bereznya-2021-roku-za-33835960
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zvilnennya-vid-prohodzhennya-dpa-uchniv-yaki-zavershuyut-zdobuttya-pochatkovoyi-ta-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-16-bereznya-2021-roku-za-33835960
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text


 

 

Про затвердження Примірного переліку медичних 
виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які 
повинні бути у складі медичної укладки для надання 
медичної допомоги у медичному пункті закладу 
освіти.  Наказ МОЗ України від 06.04.2021 №637. 

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-06042021--

637-pro-zatverdzhennja-primirnogo-pereliku-medichnih-virobiv-likarskih-zasobiv-

ta-inshih-materialiv-jaki-povinni-buti-u-skladi-medichnoi-ukladki-dlja-nadannja-

medichnoi-dopomogi-u-medichnomu-punkti-zakladu-osviti 

Документом затверджено перелік медичних виробів, які мають бути у 

медичному пункті закладу загальної середньої освіти для надання медичної 

допомоги учасникам освітнього процесу. 

Про затвердження плану заходів щодо 
популяризації природничих наук та математики до 
2025 року. Розпорядження КМУ від 14.04.2021№ 
320-р 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-

populyarizaciyi-prirodnichih-nauk-ta-s140421 

Документом затверджено план заходів щодо популяризації природничих наук 

та математики. Зокрема, заплановано створення серії  науково-популярних 

просвітницьких соціальних короткометражних відеороликів для 

популяризації природничих наук та математики за участю відомих 

особистостей. 

Нормативні документи, що регламентують 
сертифікацію вчителів 

Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, 

затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2018 №1094 (зі змінами), органами 

влади видано наступні документи, що регламентують проведення 

сертифікації: 

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-06042021--637-pro-zatverdzhennja-primirnogo-pereliku-medichnih-virobiv-likarskih-zasobiv-ta-inshih-materialiv-jaki-povinni-buti-u-skladi-medichnoi-ukladki-dlja-nadannja-medichnoi-dopomogi-u-medichnomu-punkti-zakladu-osviti
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-06042021--637-pro-zatverdzhennja-primirnogo-pereliku-medichnih-virobiv-likarskih-zasobiv-ta-inshih-materialiv-jaki-povinni-buti-u-skladi-medichnoi-ukladki-dlja-nadannja-medichnoi-dopomogi-u-medichnomu-punkti-zakladu-osviti
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-06042021--637-pro-zatverdzhennja-primirnogo-pereliku-medichnih-virobiv-likarskih-zasobiv-ta-inshih-materialiv-jaki-povinni-buti-u-skladi-medichnoi-ukladki-dlja-nadannja-medichnoi-dopomogi-u-medichnomu-punkti-zakladu-osviti
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-06042021--637-pro-zatverdzhennja-primirnogo-pereliku-medichnih-virobiv-likarskih-zasobiv-ta-inshih-materialiv-jaki-povinni-buti-u-skladi-medichnoi-ukladki-dlja-nadannja-medichnoi-dopomogi-u-medichnomu-punkti-zakladu-osviti
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-populyarizaciyi-prirodnichih-nauk-ta-s140421
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-populyarizaciyi-prirodnichih-nauk-ta-s140421
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenmin-do-polozhennya-pro-a1094?fbclid=IwAR046zs5C7fiUsgga6aoJMGxVCObVW3DAv_0olxkiyprq5tYL73p-RzmuUc
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenmin-do-polozhennya-pro-a1094?fbclid=IwAR046zs5C7fiUsgga6aoJMGxVCObVW3DAv_0olxkiyprq5tYL73p-RzmuUc


 

 

 

• Щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно 

пройшли сертифікацію. Лист МОН від 15.12.2020 № 1/9-690. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-atestaciyi-vchiteliv-pochatkovih-klasiv-yaki-

uspishno-projshli-sertifikaciyu 

● Про затвердження Загальної характеристики тесту незалежного 

тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів, які 

виявили бажання взяти участь у сертифікації педагогічних 

працівників у 2021 році. Наказ УЦОЯО від 17.12.2020 №214. 

https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-214-

Harakterystyka-roboty-NT_2021.pdf 

 

● 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 2021 році. Наказ УЦОЯО 

від 17.12.2020 № 215. 

https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-215-

Shema-narahuvannya-baliv-NT_2021.pdf 

● Про затвердження Правил проходження у 2021 році незалежного 

тестування фахових знань та умінь учасників сертифікації. Наказ 

УЦОЯО №216 від 18.12.2020. 

https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2020/12/nakaz-216.pdf 
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https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-atestaciyi-vchiteliv-pochatkovih-klasiv-yaki-uspishno-projshli-sertifikaciyu
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-214-Harakterystyka-roboty-NT_2021.pdf
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-214-Harakterystyka-roboty-NT_2021.pdf
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-215-Shema-narahuvannya-baliv-NT_2021.pdf
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