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Законодавство про освіту:
що знадобиться
кадровикам
Аби правильно вирішувати питання, пов’язані з різними видами навчання працівників, кадровикам безумовно слід добре знати і основні норми та положення
законодавства України про освіту. Наприклад, порядок надання працівникам
різних видів навчальних відпусток, тривалість таких відпусток, що може залежати і від відповідного виду (рівня) освіти, яку працівник здобуває та/або відповідного виду навчального закладу, де працівник навчається. Крім того, знання законодавства про освіту допоможе кадровикам підприємств, установ,
організацій (далі — підприємство) і в інших питаннях кадрової діяльності, приміром, для правильного визначення і формулювання кваліфікаційних вимог до
різних працівників у відповідних документах підприємства (посадових інструкціях, профілях посад, положеннях про структурні підрозділи, положеннях про
конкурсний відбір тощо). Також знання відповідного законодавства стане в нагоді кадровикам під час розгляду документів про освіту, які відповідно до законодавства зобов’язані пред’являти працівники при оформленні на роботу
практично за всіма посадами та професіями.

Основні нормативно-правові акти
сфери освіти
Законодавство України про освіту ґрунтується
на Конституції України і складається із Законів
України:
— «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII
(далі — Закон № 2145);
— «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.
№ 1556-VII (далі — Закон № 1556);
— «Про професійно-технічну освіту» від
10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР;
— «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV;
— «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р.
№ 2628-III;
— «Про позашкільну освіту» від 22 червня
2000 р. № 1841-III;
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— інших актів законодавства у сфері освіти і
науки та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.
Закон № 2145 має «загальний характер» та
містить основні загальні норми законодавства
про освіту, які розповсюджуються на працівників усіх навчальних закладів, незалежно від їх
типів і видів стосовно їхньої професійної діяльності, а також громадян стосовно їх прав та
обов’язків у сфері освіти. Інші із зазначених законів відповідно до ст. 1 Закону № 2145 вважаються «спеціальними законами» про освіту.
Також кадровикам варто знати, що згідно з
ч. 2 ст. 2 Закону № 2145:
— підзаконні нормативно-правові акти не
можуть звужувати зміст і обсяг конституційного права на освіту, а також визначених законом
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автономії суб’єктів освітньої діяльності та академічних свобод учасників освітнього процесу;
— листи, інструкції, методичні рекомендації, інші документи органів виконавчої влади
(крім наказів, зареєстрованих Міністерством
юстиції України, та документів, що регулюють
внутрішню діяльність органу) не є нормативноправовими актами і не можуть встановлювати правові норми.

Ключові поняття (терміни)
системи освіти
Щоб кадровики могли добре орієнтуватися у
різних питаннях, пов’язаних з освітою, вони повинні знати і визначення основних понять (термінів), що використовуються у сфері освіти,
деякі з яких, до того ж, можуть застосовуватися
й у різних кадрових та/або інших документах з
управління персоналом. Наразі наведемо визначення ключових з таких понять (а далі більш детально розглянемо й деякі інші):
• Викладацька діяльність — діяльність, яка
спрямована на формування знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових
та/або фізичних якостей здобувачів освіти (лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо), та яка провадиться:
— педагогічним (науково-педагогічним) працівником;
— самозайнятою особою (крім осіб, яким
така форма викладацької діяльності заборонена
законом);
— іншою фізичною особою на основі відповідного трудового або цивільно-правового договору.
• Здобувачі освіти — вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти
(ад’юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти.
• Кваліфікація — визнана уповноваженим
суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання).
• Компетентність — динамічна комбінація
знань, умінь, навичок, способів мислення, погля-
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дів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися,
провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.
• Освітній процес — система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на
розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.
Учасниками освітнього процесу є:
— здобувачі освіти;
— педагогічні, науково-педагогічні та наукові
працівники;
— батьки здобувачів освіти;
— фізичні особи, які провадять освітню діяльність;
— інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється закладом освіти.
• Освітня діяльність — діяльність суб’єкта
освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення і реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті.
• Освітня послуга — комплекс визначених
законодавством, освітньою програмою та/або
договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що
мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання.
• Педагогічна діяльність — інтелектуальна,
творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у
формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання і розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських
та/або професійних компетентностей.
• Результати навчання — знання, уміння,
навички, способи мислення, погляди, цінності,
інші особисті якості, набуті у процесі навчання,
виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа
здатна продемонструвати після завершення
освітньої програми або окремих освітніх компонентів.
• Рівень освіти — завершений етап освіти,
що характеризується рівнем складності освітньої програми, сукупністю компетентностей,
які визначені, як правило, стандартом освіти та
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відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій (далі — НРК).
• Система освіти — сукупність складників
освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій,
освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних
умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу,
органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними.
• Суб’єкт освітньої діяльності — фізична
або юридична особа (заклад освіти, підприємство), що провадить освітню діяльність.
Також слід звернути увагу на те, що суб’єкти
освітньої діяльності користуються автономією —
правом суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності,
незалежності та відповідальності у прийнятті
рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань
діяльності, що провадиться у порядку та межах,
визначених законом.

Право на освіту
Відповідно до ст. 3 Закону № 2145 кожен громадянин, у т. ч. працівник підприємства, має
право на якісну та доступну освіту, яке включає
право:
— здобувати освіту впродовж усього життя;
— на доступність освіти;
— на безоплатну освіту у випадках і порядку,
визначених Конституцією та законами України.
Також у ст. 3 Закону № 2145 зазначається, що
в Україні створюються рівні умови доступу до
освіти і проголошується, що ніхто не може бути
обмежений у праві на здобуття освіти незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору
шкіри, місця проживання, мови спілкування,
походження, соціального і майнового стану,
наявності судимості, а також інших обставин та
ознак.
Освіта може здобуватися на різних рівнях
освіти, у різних формах і різних видів (детальніше — див. далі), у т. ч. шляхом здобуття дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної,
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професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої, вищої освіти та освіти дорослих.
При цьому закон може встановлювати особливі умови доступу до:
— певного рівня освіти;
— спеціальності (професії).
Зокрема, відповідно до ст. 4 Закону № 2145
держава гарантує усім громадянам України та
іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти. Також держава
забезпечує безоплатність і інших рівнів (видів)
освіти (позашкільної, професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти) у порядку, встановленому законодавством, але у цьому випадку вже не
йдеться про гарантії безоплатності для усіх
без виключення громадян.

Мова освіти
Згідно зі ст. 7 Закону № 2145 мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова і
держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх
рівнях, а також позашкільної та післядипломної
освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти. У той же час також
гарантується особам, які належать до:
• національних меншин України — право на
навчання в комунальних закладах освіти для
здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд
із державною мовою, мовою відповідної національної меншини;
• корінних народів України — право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти,
поряд із державною мовою, мовою відповідного
корінного народу.
Також заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема, заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти — в обсязі,
що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови. При цьому держава сприяє і
вивченню мов міжнародного спілкування,
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насамперед англійської, в державних і комунальних закладах освіти.

Види і форми освіти
Відповідно до ст. 8 Закону № 2145 держава
визнає такі види освіти:
 Формальна освіта — це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно
до визначених законодавством рівнів освіти,
галузей знань, спеціальностей (професій) і
передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття
кваліфікацій, що визнаються державою;
Неформальна освіта — це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами
та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти,
але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій;
Інформальна освіта (самоосвіта) — це
освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема
під час повсякденної діяльності, пов’язаної з
професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.
Також у ст. 9 Закону № 2145 визначаються і
різні форми освіти, в яких громадяни можуть
здобувати освіту (в окремих з них або поєднуючи їх), основними з яких є:
• інституційна, яка включає:
— очну (денну, вечірню) форми здобуття
освіти, коли передбачається безпосередня
участь здобувачів освіти в освітньому процесі);
— заочну форму здобуття освіти, коли поєднуються очна форма освіти під час короткочасних сесій і самостійне оволодіння освітньою
програмою у проміжку між ними;
— дистанційну форму здобуття освіти, коли
організовано індивідуалізований процес здобуття
освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного
учасників освітнього процесу у спеціалізованому
середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;
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— мережеву форму здобуття освіти, коли оволодіння освітньою програмою здобувачами
освіти відбувається за участю різних суб’єктів
освітньої діяльності, що взаємодіють між собою
на договірних засадах;
• індивідуальна, яка включає:
— екстернатну форму здобуття освіти (екстернат), коли освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання
результатів навчання та присудження освітньої
кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства;
— сімейну (домашню) форму здобуття освіти,
коли освітній процес дітей організується їхніми
батьками для здобуття формальної (дошкільної,
повної загальної середньої) та/або неформальної освіти (при цьому відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів
освіти несуть батьки, а оцінювання результатів
навчання та присудження освітніх кваліфікацій
здійснюються відповідно до законодавства);
— педагогічний патронаж, коли освітній
процес організовується педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти,
який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти,
потребує такої форми;
— здобуття освіти на робочому місці (на
виробництві), коли оволодіння освітньою програмою (як правило, професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої освіти) відбувається на виробництві шляхом практичного
навчання, участі у виконанні трудових обов’язків
і завдань під керівництвом фахівців-практиків,
залучених до освітнього процесу;
• дуальна, коли передбачається поєднання
навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів
освітньої діяльності) з навчанням на робочих
місцях на підприємствах для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.
Особливості застосування форм здобуття освіти для різних рівнів освіти можуть визначатися
спеціальними законами, а положення про форми
здобуття освіти затверджуються центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
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Система та рівні освіти
Крім видів і форм освіти, у Законі № 2145 також визначаються і структура (система) освіти,
яка має відповідні складники та рівні. Відмінність між цими, певною мірою, спорідненими
поняттями кадровикам слід добре знати, що допоможе їм зрозуміти і не плутати норми та положення різних інших законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів сфери освіти, у
т. ч. професійної освіти, а також у різних професійних стандартах, кваліфікаційних характеристиках тощо, де вони можуть застосовуватися.
Зокрема, невід’ємними складниками системи освіти є:
— дошкільна освіта;
— повна загальна середня освіта;
— позашкільна освіта;
— спеціалізована освіта;
— професійна (професійно-технічна) освіта;
— фахова передвища освіта;
— вища освіта;
— освіта дорослих, у т. ч. післядипломна освіта.
У свою чергу, зазначені складники можуть також складатися з окремих елементів. Наприклад, складниками освіти дорослих (а працівники підприємств у переважній частині випадків саме «дорослі») є:
— післядипломна освіта;
— професійне навчання працівників;
— курси перепідготовки та/або підвищення
кваліфікації;
— безперервний професійний розвиток;
— будь-які інші складники, що передбачені
законодавством, запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою.
Зазначені складники також можуть включати
різні, ще більш детальні, елементи. Наприклад,
післядипломна освіта, яка передбачає набуття
нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої вищої, професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти та практичного досвіду, включає:
— спеціалізацію — профільну спеціалізовану
підготовку з метою набуття особою здатності
виконувати завдання та обов’язки, що мають
особливості в межах спеціальності;
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— перепідготовку — освіту дорослих, спрямовану на професійне навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями);
— підвищення кваліфікації — набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної
діяльності або галузі знань;
— стажування — набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у
певній професійній діяльності або галузі знань.
Післядипломна освіта у сфері охорони
здоров’я також включає:
— інтернатуру;
— лікарську резидентуру.
Що стосується спеціалізованої освіти, то це
освіта мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування, яка може здобуватися в рамках формальної, неформальної,
інформальної освіти, і яка спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності під час навчання у безперервному інтегрованому освітньому процесі на
кількох або всіх рівнях освіти та потребує раннього виявлення і розвитку індивідуальних
здібностей.
Рівні освіти тісно пов’язані з НРК і відповідають її певному рівню (див. Таблицю). Детально
про НРК йдеться у статтях 35 – 36 Закону № 2145,
де, зокрема, зазначається, що в Україні функціонують такі рамки кваліфікацій:
— НРК;
— галузеві рамки кваліфікацій (далі — ГРК).
НРК — це системний і структурований за
компетентностями опис її рівнів. Вона затверджується Урядом (наразі це постанова Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 листопада
2011 р. № 1341) і призначена для використання
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, установами й організаціями, закладами освіти, роботодавцями, іншими
юридичними та фізичними особами з метою
розроблення, ідентифікації, співвіднесення,
визнання, планування і розвитку кваліфікацій. На цей час НРК визначає одинадцять рівнів,
що можуть містити підрівні. Кожен рівень НРК
визначається певною сукупністю компетент-
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ностей особи, які є типовими для кваліфікацій
відповідного рівня, що також включає готовність особи до навчання упродовж життя.
У ГРК конкретизується опис їхніх рівнів у тер-
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мінах компетентностей, що характерні для кваліфікацій певної галузі знань та/або виду економічної діяльності, при цьому рівні ГРК мають
співвідноситися з відповідними рівнями НРК.
Таблиця

Рівні освіти та НРК
Рівень НРК
0-й рівень НРК
1-й рівень НРК

2-й рівень НРК

Визначення рівня НРК
визначає здатність особи адекватно діяти у відомих простих ситуаціях
під безпосереднім контролем іншої особи
визначає здатність особи виконувати прості завдання у типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері роботи або навчання,
виконувати завдання під безпосереднім керівництвом іншої особи
визначає здатність особи виконувати типові нескладні завдання у типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері роботи або
навчання, виконувати завдання під керівництвом з елементами самостійності

3-й рівень НРК

визначає здатність особи виконувати виробничі або навчальні завдання середньої складності за визначеними алгоритмами та встановленими нормами часу і якості

4-й рівень НРК

визначає здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, зокрема в нестандартних ситуаціях
визначає здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання в окремій галузі професійної
діяльності або у процесі навчання, нести відповідальність за результати
своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях

5-й рівень НРК

Рівень освіти
дошкільна освіта
початкова освіта

базова середня освіта
перший (початковий) рівень
професійної (професійно-технічної) освіти
профільна середня освіта
другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти
третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної)
освіти
фахова передвища освіта

6-й рівень НПК

визначає здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в початковий рівень (короткий
певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що перед- цикл) вищої освіти
бачає застосування положень і методів відповідних наук та характеризується певною невизначеністю умов, нести відповідальність за результати своєї діяльності й контролювати інших осіб у певних ситуаціях

7-й рівень НРК

визначає здатність особи вирішувати складні спеціалізовані задачі та перший (бакалаврський) ріпрактичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у про- вень вищої освіти
цесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів
відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю
умов

8-й рівень НРК

визначає здатність особи розв’язувати складні задачі й проблеми у другий (магістерський) рівень
певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що пе- вищої освіти
редбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог

9-й рівень НРК

визначає здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі третій (освітньо-науковий/
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що перед- освітньо-творчий) рівень вибачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних щої освіти
знань та/або професійної практики

10-й рівень НРК

передбачає здатність особи визначати й розв’язувати соціально зна- науковий рівень вищої освіти
чущі системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими
для забезпечення стійкого розвитку та вимагають створення нових
системоутворювальних знань і прогресивних технологій
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Спеціальними законами про освіту можуть
визначатися й інші поняття у сфері освіти. Наприклад, у ст. 5 Закону № 1556 зазначається, що
здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:
— молодший бакалавр;
— бакалавр;
— магістр;
— доктор філософії/доктор мистецтва;
— доктор наук.

Заклади освіти
Згідно зі ст. 22 Закону № 2145 юридична особа має статус закладу освіти, якщо освітня
діяльність є основним видом її діяльності. При
цьому освітня діяльність вважається основним
видом діяльності, якщо надходження на цей вид
діяльності та/або від цього виду діяльності перевищують половину загальних надходжень цієї
юридичної особи.
Як суб’єкти господарювання заклади освіти можу діяти в одному з таких статусів:
— бюджетна установа;
— неприбутковий заклад освіти;
— прибутковий заклад освіти.
Крім того, заклад освіти залежно від засновника може діяти як державний, комунальний,
приватний чи корпоративний.
Зауважимо, що права та обов’язки закладу
освіти, передбачені законодавством, мають також і фізичні особи – підприємці або структурні підрозділи юридичної особи приватного чи
публічного права, основним видом діяльності
яких є освітня діяльність.
Серед прав закладів освіти можна навести,
наприклад, такі:
— здійснення освітньої діяльності одночасно
на різних рівнях освіти та за різними видами
освіти, утворення для цього структурних підрозділів;
— об’єднання для здійснення статутної діяльності з іншими юридичними особами на договірних засадах, створюючи освітні, освітньонаукові, наукові, освітньо-виробничі та інші
об’єднання, кожен з учасників якого зберігає
статус юридичної особи.

10

Заклади освіти мають забезпечувати прозорість та інформаційну відкритість щодо своєї
діяльності. Наприклад, заклади освіти, що
мають ліцензію на провадження освітньої
діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх
веб-сайтах (у разі їхньої відсутності — на вебсайтах своїх засновників) відкритий доступ до
такої інформації та документів:
— статут закладу освіти;
— ліцензії на провадження освітньої діяльності;
— сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію
закладу вищої освіти;
— структура та органи управління закладу
освіти;
— кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
— освітні програми, які реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів,
що передбачені відповідною освітньою програмою;
— територія обслуговування, закріплена за
закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
— ліцензований обсяг та фактична кількість
осіб, які навчаються у закладі освіти;
— мова (мови) освітнього процесу;
— наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі
його проведення);
— матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
— напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
— наявність гуртожитків та вільних місць у
них, розмір плати за проживання;
— результати моніторингу якості освіти;
— річний звіт про діяльність закладу освіти;
— правила прийому до закладу освіти;
— умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
— розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
— перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
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— іншу інформацію, що оприлюднюється за
рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
Освітня діяльність провадиться на підставі
ліцензії, що видається органом ліцензування
відповідно до законодавства:
— для закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти — центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
— для закладів дошкільної та загальної середньої освіти — Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Документи, що пов’язані з освітою
У системі освіти застосовуються різні види документації (освітньої, нормативно-технічної та
іншої), які кадровикам також варто вміти розрізняти. Розглянемо основні з них.
Стандарти освіти розробляються відповідно
до НРК і включають:
— вимоги до обов’язкових компетентностей
та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня;
— загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти;
— інші складники, передбачені спеціальними
законами.
Стандарти освіти слід відрізняти від професійних стандартів, якими є затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей
працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій. Професійні
стандарти можуть розроблятися роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, органами
державної влади, науковими установами, галузевими радами, громадськими об’єднаннями,
іншими зацікавленими суб’єктами у порядку,
що затверджується Урядом за поданням Національного агентства кваліфікацій.
Стандарти освіти слід також розрізняти від
освітніх програм, які розробляються на основі
стандарту освіти відповідного рівня (за наявності) і містять:
— вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
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— перелік освітніх компонентів та їхню логічну послідовність;
— загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів
освіти.
Після успішного завершення навчання за
освітньою програмою, здобувачі освіти (крім
вихованців дошкільних закладів освіти) отримують відповідний документ про освіту, який
видається закладами освіти та іншими суб’єктами
освітньої діяльності. При цьому порядок виготовлення, видачі та обліку документів про освіту, вимоги до їх форми та/або змісту визначаються законодавством.
Також у порядку, визначеному центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки,
інформація про видані документи про середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту вноситься до
Єдиного державного реєстру документів про
освіту, який є складовою Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — ЄДЕБПО),
яка також включає такі обов’язкові складові:
— Реєстр суб’єктів освітньої діяльності;
— Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
— Реєстр студентських (учнівських) квитків.
Уся інформація, що міститься в ЄДЕБПО, крім
персональних даних та інформації з обмеженим
доступом, є доступною у форматі відкритих даних через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Крім того, кожна особа має повний доступ до
всіх відомостей про себе, що внесені до ЄДЕБПО.

Класифікація кваліфікацій
У вищезазначених та відповідних інших документах про освіту широко застосовується таке поняття, як «кваліфікація», яке варто розглянути
більш детально. Зауважимо, що зазначене поняття
також використовується і у системі професійної
класифікації України, зокрема у Національному
класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП), але у системі освіти
визначення цього поняття має свої особливості та
більшу деталізацію. Зокрема, згідно зі ст. 34 Закону № 2145 кваліфікації класифікуються:
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• за обсягом на:
— повні (кваліфікація вважається повною у
разі здобуття особою повного переліку компетентностей відповідного рівня НРК, що визначені відповідним стандартом);
— часткові (кваліфікація вважається частковою в разі здобуття особою частини компетентностей відповідного рівня НРК, що визначені
відповідним стандартом);
• за змістом на:
— освітні кваліфікації (це визнані закладом
освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчені відповідним документом про освіту сукупності встановлених стандартом освіти і здобутих особою результатів
навчання (компетентностей). Освітні кваліфікації присуджуються, визнаються й підтверджуються закладами освіти чи іншими суб’єктами освітньої діяльності);
— професійні кваліфікації (це визнані кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчені відповідним документом стандартизовані
сукупності здобутих особою компетентностей
(результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність. Професійні кваліфікації присвоюються, визнаються і підтверджуються суб’єктами,
уповноваженими на це законодавством, зокрема
суб’єктами освітньої діяльності.
Спеціальними суб’єктами, які уповноважені
на оцінювання і визнання результатів навчання
осіб (зокрема, здобутих шляхом неформальної
чи інформальної освіти), присвоєння та/або
підтвердження відповідних професійних кваліфікацій, є кваліфікаційні центри.
Також в Україні існує Національне агентство
кваліфікацій, яке є постійно діючим колегіальним
органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій. Воно формується
на паритетних засадах з представників центральних органів виконавчої влади у сфері освіти і науки, соціальної політики, економічного розвитку,
спільного представницького органу всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців та
спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок.
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Питання оплати за навчання
Як зазначалося вище, в Україні передбачено
право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України. Для цього, у т. ч. відповідно до ст. 78 Закону
№ 2145, держава забезпечує асигнування на
освіту в розмірі не менше ніж 7 відсотків валового внутрішнього продукту за рахунок коштів
державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Також державні і комунальні заклади освіти
мають право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Уряд. Крім того,
засновники відповідних закладів освіти мають
право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Урядом.
Розмір та умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації,
за надання додаткових освітніх послуг встановлюються договором. Договір укладається між
закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною
чи фізичною особою, яка здійснює оплату.
При цьому плата може вноситися за весь
строк навчання, підготовки, перепідготовки
тощо повністю одноразово або частинами —
щомісяця, щосеместру, щороку. Також заклад
освіти має право змінювати плату за навчання
(в частині залишку несплаченої суми) у порядку,
передбаченому договором, не більше одного
разу на рік і не більш як на офіційно визначений
рівень інфляції за попередній календарний рік.
Інші питання оплати навчання, підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації, додаткових освітніх послуг у закладах освіти регулюються законодавством.

Володимир НАВРОЦЬКИЙ,
експерт з кадрового
діловодства
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Навчальні відпустки:
види, тривалість,
підстави для надання,
порядок оформлення
Законодавство передбачає надання працівникові різних видів як оплачуваних, так
і неоплачуваних відпусток, при цьому більшість з них може використовуватися
працівником на власний розсуд, а деякі — лише для певних специфічних цілей.
Саме до останніх і належать, зокрема, так звані «навчальні» відпустки, з назви яких
вбачається і загальна мета їх надання — навчання працівника. Дізнайтеся, якими
бувають різновиди «навчальних» відпусток, коли і на підставі чого вони надаються,
а також ознайомтеся з особливостями та порядком їхнього оформлення.

Правове регулювання
Основними законодавчими актами, в яких
регулюються різні питання, що пов’язані з навчальними відпустками, а також в яких встановлені деякі інші пільги та компенсації працівникам, що навчаються, є:
— Кодекс законів про працю України (далі —
КЗпП);
— Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504).
Також нагадаємо, що 26 вересня 2002 р. Україною була ратифікована Конвенція Міжнародної
організації праці № 140 «Про оплачувані учбові
відпустки» 1974 року (далі — Конвенція № 140),
у якій, зокрема, зазначено, що навчальні відпустки надаються працівникам з метою навчання на визначений період у робочий час з виплатою відповідної грошової допомоги. На цей час
відповідні норми Конвенції № 140 вже закріплені й деталізовані у згаданих вище законодавчих
актах.
Крім того, деякі питання, що пов’язані з навчальними відпустками, регулюють (конкрети-
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зують) і підзаконні нормативно-правові акти,
зокрема:
— Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у
вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес
має свої особливості, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.
№ 634 (далі — Порядок № 634);
— наказ Міністерства освіти і науки України
«Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти» від 16 лютого 2018 р. № 160 (далі — Наказ № 160).

Оплачувані додаткові відпустки
та їх тривалість
Перелік різних видів відпусток, а також підстав для їх надання (відповідних норм законодавства) наведено у ст. 4 Закону № 504, у п. 2
якої міститься такий вид відпусток як додаткові
відпустки у зв’язку з навчанням (статті 13, 14
і 15 Закону № 504).
У свою чергу, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням також розподіляються на різні види
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залежно від видів навчальних закладів, де навчається працівник, форми навчання тощо, від
чого може залежати і тривалість відповідної
відпустки (див. Таблицю 1). При цьому слід зазна-

чити, що додаткові відпустки, які згадуються у Таблиці 1, є оплачуваними, а відповідні норми і положення щодо них у Законі № 504 також фактично
продубльовано і у відповідних статтях КЗпП.
Таблиця 1

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток
Кому надається

Тривалість

Відпустка у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах (додаткова оплачувана), ст. 13 Закону № 504
Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх
вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання
при загальноосвітніх школах на період складання:
1) випускних іспитів в основній школі;
1) 10 календарних днів;
2) випускних іспитів у старшій школі;
2) 23 календарних дні;
3) перевідних іспитів в основній та старшій школах;
3) від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних;
4) іспитів екстерном за основну або старшу школу.
4) відповідно 21 та 28 календарних днів.
Відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах (додаткова оплачувана), ст. 14 Закону № 504
Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-техніч- 35 календарних днів (загальна тривалість
них навчальних закладів, для підготовки та складання іспитів.
протягом навчального року).
Відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі
(додаткова оплачувана), ст. 15 Закону № 504
Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для
тих, хто навчається у вищих навчальних закладах:
1. на першому та другому курсах:
1.1. 10 календарних днів;
1.1. першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання;
1.2. 20 календарних днів;
1.2. третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання;
1.3. 30 календарних днів.
1.3. незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання.
2. на третьому і наступних курсах:
2.1. 20 календарних днів;
2.1. першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання;
2.2. 30 календарних днів;
2.2. третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання;
2.3. 40 календарних днів.
2.3. незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання.
3. на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах неза- 3. 30 календарних днів.
лежно від рівня акредитації;
4. на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які
навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання:
4.1. першого та другого рівнів акредитації;
4.1. два місяці;
4.2. третього і четвертого рівнів акредитації.
4.2. чотири місяці.
Працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) Як для осіб, які навчаються на третьому і наформою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчаль- ступних курсах вищого навчального закладу
них закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти. відповідного рівня акредитації (див. вище).
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом Один раз на рік з розрахунку 10 календарабо без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів.
них днів на кожний іспит.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно 30 календарних днів.
виконують індивідуальний план підготовки.
Відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням (додаткова оплачувана), ст. 151 Закону № 504
Працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства До 6 календарних днів.
на час профспілкового навчання.
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Неоплачувані відпустки
та їх тривалість
Крім зазначених видів оплачуваних додаткових відпусток, певним працівникам можуть

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

надаватися за їхнім бажанням в обов’язковому
порядку і відпустки без збереження заробітної плати згідно зі ст. 25 Закону № 504 та відповідних статей КЗпП (див. Таблицю 2).
Таблиця 2

Відпустки без збереження заробітної плати
(в обов’язковому порядку за бажанням працівника)
Кому надається

Тривалість

Працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади (п. 12 15 календарних днів (без урахування часу,
ст. 25 Закону № 504).
необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад).
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом Тривалістю, необхідною для проїзду до місабо без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву цезнаходження вищого навчального заклавід виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підго- ду або закладу науки і назад.
товки (п. 13 ст. 25 Закону № 504).
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відді- 15 календарних днів (без урахування часу,
леннях при вищих навчальних закладах для складання випускних іспитів (ст. 214 необхідного для проїзду до місцезнахоКЗпП).
дження навчального закладу та назад).

Також слід зазначити, що згідно з п. 17 ст. 25
Закону № 504 відповідні відпустки без збереження заробітної плати (в обов’язковому порядку за бажанням працівника) надаються не лише
тим працівникам, які самі навчаються, але також і працівникам, у яких збираються навчатися
їхні діти, а саме надається неоплачувана відпустка тривалістю 12 календарних днів — працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих
в іншій місцевості (без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямку).
При цьому за наявності двох або більше дітей
зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

Відпустки в разі навчання у вищих
навчальних закладах, де навчальний процес має свої особливості
У ст. 15 Закону № 504 зазначається, що працівникам, які навчаються у вищих навчальних
закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись
інша (довша) тривалість відпусток, ніж у разі
навчання у «звичайних» навчальних закладах.
На цей час зазначене питання врегульовано По-
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рядком № 634, відповідно до якого для працівників, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації за
вечірньою та заочною формами навчання, з
певних напрямків підготовки, де навчальний
процес має свої особливості, надаються й
інші відпустки, понад відпустки, передбачені
ст. 15 Закону № 504 (див. Таблицю 3).
Зазначені відпустки надаються відповідно на
період:
— настановних занять;
— виконання лабораторних робіт;
— складання заліків та іспитів;
— державних іспитів;
— підготовки та захисту дипломного проекту
(роботи).
При цьому відповідним вищим навчальним
закладам у разі потреби дозволено здійснювати перерозподіл додаткових відпусток між
курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу.

Інші пільги і гарантії працівникам,
які навчаються
Окрім власне відпусток, працівникам, які навчаються, можуть надаватися і певні додаткові
вихідні (вільні від роботи) дні, які не входять до
складу розглянутих вище відпусток.
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Таблиця 3

Додаткові відпустки (понад відпустки згідно зі ст. 15 Закону № 504) для працівників,
які навчаються у вищих навчальних закладах, де навчальний процес має свої особливості,
за відповідними напрямами підготовки
Вид додаткової відпустки та її тривалість

Напрям підготовки
Культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган,
оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні
інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання).
Театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-телемистецтво (кіно-, телережисура, кіно-телеоператорство).
Філологія (мова та література).

Зокрема, відповідними нормами законодавства передбачено:
— ст. 15 Закону № 504: працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний
план підготовки за їхнім бажанням протягом
чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою
його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної
плати працівника;
— ст. 25 Закону № 504: працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання
за їх бажанням надається один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати;
— ст. 214 КЗпП: працівникам, які навчаються
без відриву від виробництва на підготовчих
відділеннях при вищих навчальних закладах,
у період навчального року за їх бажанням надається один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.
Окремо слід розглянути і питання щодо можливості надання працівникові відповідної навчальної відпустки меншої тривалості, ніж це
передбачено законодавством, наприклад, у випадку коли це обумовлено особливостями навчального процесу у певному закладі, або щодо
можливості виходу працівника на роботу до закінчення його навчальної відпустки.
У зв’язку з цим слід взяти до уваги лист Міністерства соціальної політики України «Щодо за-
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Щорічно по 10 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати.
Щорічно по 20 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати.
Щорічно по 10 календарних днів без збереження заробітної плати.

вчасного виходу на роботу з додаткової оплачуваної навчальної відпустки» від 26 березня 2018 р.
№ 479/0/101-18/284, у якому, серед іншого, наголошується, що:
— оскільки планування навчального процесу
належить виключно до компетенції навчального закладу освіти, то і навчальну відпустку має
бути надано й оплачено в терміни, обумовлені
навчальними закладами в межах, визначених
ст. 15 Закону № 504;
— навчальна відпустка є пільгою для працівника, а не обов’язком (глава XIV КЗпП «Пільги
для працівників, які поєднують роботу з навчанням»), тому він може скористатися нею в повному обсязі, лише в частині або не скористатися
взагалі;
— питання щодо надання відпустки за бажанням працівника меншою тривалістю, ніж передбачено ст. 15 Закону № 504, має вирішуватись
за погодженням між працівником і роботодавцем — якщо роботодавець погодиться на такі
умови надання зазначеної відпустки за заявою
працівника, то порушень законодавства про
працю не буде;
— якщо працівник у зв’язку з досягненням
мети, для якої була надана відпустка, виходить
на роботу до закінчення установленого часу відпустки, оплата його праці з першого дня виходу на роботу провадиться на загальних підставах без урахування раніше виплачених сум
за невикористані дні відпустки (для відрахування з працівника виплачених коштів за неви-
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користані дні відпустки не вбачається правових
підстав).
У ст. 219 КЗпП також передбачено можливість оплати роботодавцем і відповідного проїзду працівників у зв’язку з навчанням, зокрема,
зазначається, що він оплачує працівникам, які
навчаються у вищих навчальних закладах з
вечірньою та заочною формами навчання,
проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад один раз на рік на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів — у розмірі 50 відсотків
вартості проїзду.
У такому ж розмірі провадиться і оплата проїзду для підготовки і захисту дипломного проекту
(роботи) або складання державних іспитів.
Також слід зазначити, що у ст. 21 Закону № 504
гарантується виплата заробітної плати за час
навчальної відпустки не пізніше, ніж за три дні
до її початку. Крім того, протягом перебування
працівника у відпустці за ним зберігається не
лише середня заробітна плата, але й робоче місце.

Взаємозв’язок навчальних відпусток з іншими видами відпусток
Для працівників, які навчаються, окрім «навчальних» відпусток чинним законодавством передбачено і деякі особливості порядку надання
«звичайних» щорічних відпусток (зокрема, щоб
створити для них більш сприятливі умови щорічного відпочинку, протягом якого вони також
можуть присвячувати певний вільний від роботи час самостійному навчанню (підготовці до
занять та екзаменаційних сесій у навчальних
закладах), а також щоб уникнути можливої плутанини з часом надання «звичайних» і «навчальних» відпусток, коли періоди зазначених відпусток можуть збігатися).
Так, за загальним правилом, встановленим
ч. 5 ст. 10 Закону № 504, право працівника на
щорічні основну та додаткові відпустки повної
тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на
даному підприємстві. До закінчення ж зазначеного шестимісячного терміну безперервної роботи тривалість відпусток визначається пропорційно до відпрацьованого часу.
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У той же час, до закінчення шестимісячного
терміну безперервної роботи у перший рік
роботи на даному підприємстві деяким категоріям працівників за їх бажанням можуть
надаватися щорічні відпустки і повної тривалості, у т. ч. працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах (на практиці
«успішність навчання» підтверджується довідкою з навчального закладу) та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових,
лабораторних та інших робіт, передбачених
навчальною програмою (п. 7 ч. 7 ст. 10 Закону
№ 504, ч. 3 ст. 212 КЗпП).
Надалі (тобто не лише у перші шість місяців
роботи), працівники, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, також можуть за своїм бажанням приєднати щорічні відпустки до часу проведення настановних
занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту
дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою (ч. 15 ст. 10 Закону
№ 504, ч. 1 ст. 212 КЗпП).
Крім того, у ч. 16 ст. 10 Закону № 504 та ч. 2
ст. 212 КЗпП зазначається, що працівникам, які
навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною,
заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб
вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.
Також згідно зі ст. 11 Закону № 504 щорічна
відпустка повинна бути перенесена на інший
період або продовжена в разі збігу щорічної
відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Підстави для надання відпусток
Аби працівникові була надана відповідна навчальна відпустка, насамперед оплачувана, він
має надати до відділу кадрів підприємства відповідні підтвердні документи, на підставі яких
роботодавець і зможе надати працівникові відпустку певної тривалості. Наприклад, Наказом
№ 160 було затверджено форму довідки-виклику
на сесію (форма № Н-5.01) (Зразок 1).
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Зверніть увагу, що у формі № Н-5.01 згадується
і така форма здобуття освіти, як «дистанційна».
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про освіту»
від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII (далі —
Закон № 2145) дистанційна форма здобуття
освіти — це індивідуалізований процес здобут-

тя освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від
одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційнокомунікаційних технологій.
Зразок 1

Форма № Н-5.01
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
(найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК № 11-92 від «17» вересня 2018 року
Керівнику

Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія»
(повне наймен ування підприємства, організації, установи)

На підставі статей 215 – 220 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України
«Про відпустки» прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку на період настановних
занять / виконання лабораторних робіт / складання сесії / складання державних іспитів (атестації) / підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) (потрібне підкреслити), студенту
вечірньої/заочної (дистанційної) форми навчання (потрібне підкреслити) II курсу інституту,
факультету (відділення)
фінансово-економічного
(найменування інституту, факультету, відділення)

Франчуку Віктору Івановичу
(прізвище, ім’я, по батькові)

на 10 днів, з «01» жовтня 2018 року по «10» жовтня 2018 року як такому, що виконує
навчальний план.
М. П. Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення
Білоус
О. Р. Білоус
(підпис)

(прізвище та ініціали)

____________________________________________________
ЛІНІЯ ВІДРИВУ
Довідка про участь у сесії / підтвердження про складання державних іспитів (атестації) /
захист дипломного проекту (роботи)
Згідно з довідкою-викликом № 11-92 студент вечірньої/заочної (дистанційної) форми навчання ІI курсу
Київського національного економічного університету ім. Вадима
Гетьмана, фінансово-економічного факультету
(найменування інституту, факультету, відділення)

Франчук Віктор Іванович

,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який працює

в ТОВ «Софія»

,

(найменування підприємства, організації, установи)

в додаткову оплачувану відпустку вибув «01» жовтня 2018 року.
М. П.

інспектор з кадрів

Борисенко

Борисенко А. І.

(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

Прибув до закладу вищої освіти «01» жовтня 2018 року.
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Зразок 1. Закінчення
Вибув із закладу вищої освіти «10» жовтня 2018 року, склавши за вказаний строк
екзаменів,
заліків із запланованих
екзаменів,
заліків / склавши (не склавши) державні
іспити (атестацію) / захистивши (не захистивши) дипломний проект (роботу) (потрібне підкреслити).
М. П. Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення
Білоус
О. Р. Білоус
(підпис)

(прізвище та ініціали)

«10» жовтня 2018 року
Прибув на підприємство (до організації, установи) «11» жовтня 2018 року.
Примітки:
1. Ця форма використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у закладі вищої
освіти, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії, складання державних іспитів (атестації), підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) з наданням додаткової
оплачуваної відпустки та містить дані щодо прибуття студента до закладу вищої освіти, вибуття з нього
та повернення до місця роботи.
2. Формат бланка — А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

Разом з тим, на цей час у КЗпП та Законі
№ 504 дистанційна форма не згадується у тих
нормах і положеннях, де йдеться про права працівників на відповідні навчальні відпустки, а
тому для працівників, які навчаються за дистанційною формою, фактично відсутні правові підстави для отримання ними навчальних відпусток. Внаслідок цього, навчальні відпустки їм
можуть бути надані лише за взаємною домовленістю (згодою) між роботодавцем та працівником (навчальним закладом) або у випадках,
коли право на відповідні відпустки відображено
у локальних нормативних актах підприємства,
наприклад, у колективному договорі.
Також слід зазначити, що згідно зі ст. 43 Закону № 2145 освітня діяльність провадиться на
підставі ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до законодавства (тобто освітня
діяльність в Україні ліцензується). Відповідно в
якості підстави для надання оплачуваної навчальної відпустки може бути відповідна «довідкавиклик» не будь-якої юридичної особи, яка
може називати себе певним «навчальним закладом», а лише тієї, яка має відповідну ліцензію на
провадження освітньої діяльності.
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Оформлення відпустки
Після отримання довідки-виклику за зазначеною вище формою працівник подає роботодавцю заяву (Зразок 2), на підставі якої та довідкивиклику роботодавець видає наказ про надання
навчальної відпустки (Зразок 3).

Обмеження щодо навчальних
відпусток
Кадровикам слід мати на увазі, що згідно із законодавством для навчальних відпусток встановлені і певні, у деяких випадках більш «жорсткі» обмеження щодо порядку їх надання та
використання у порівнянні зі «звичайними» щорічними відпустками. Зокрема, відсутня можливість:
— продовження навчальних відпусток на
святкові та неробочі дні року, що передбачені
ст. 73 КЗпП;
— перенесення навчальної відпустки на інший навчальний рік;
— заміни навчальної відпустки грошовою
компенсацією.
Крім того, не має підстав для надання навчальної відпустки працівникам, які працюють
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Зразок 2
Директору ТОВ «Софія»
Крилю Д. П.
обліковця з реєстрації
бухгалтерських даних
Франчука Віктора Івановича
Заява
Прошу надати мені додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів з
1 по 10 жовтня 2018 р. для відвідання настановних занять у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана.
Додаток: довідка-виклик № 11-92 від 17.09.2018 р. Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.
18.09.2018 р.

Франчук

Зразок 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОФІЯ»
НАКАЗ
20.09.2018 р.

м. Київ

№ 130-п

Про надання
додаткової відпустки
у зв’язку з навчанням
Франчуку В. І.
НАКАЗУЮ:
ФРАНЧУКУ Віктору Івановичу, обліковцю з реєстрації бухгалтерських даних, надати додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням тривалістю 10 календарних днів з 1 по 10
жовтня 2018 р. для відвідування настановних занять у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана з оплатою в порядку та розмірах відповідно до чинного законодавства.
Підстави: 1. Заява Франчука В. І. від 18.09.2018 р..
2. Довідка-виклик № 11-92 від 17.09.2018 р. Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.
Директор
З наказом ознайомлений:
21.09.2018 р.

Криль
Франчук

та одночасно є студентами стаціонару (денна
форма навчання).
Не передбачена чинним законодавством і
можливість надання оплачуваної навчальної
відпустки на роботі за сумісництвом у випадку її
надання за основним місцем роботи. Разом з
тим, у випадку належного оформлення останньої за основним місцем роботи, працівникові
на підставі п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону № 504 на ро-
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Д. П. Криль
В. І. Франчук

боті за сумісництвом може бути надано відпустку без збереження заробітної плати.

Олександр ГОНЧАР,
експерт з кадрових питань
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Професійне навчання
працівників на виробництві:
яким може бути та як його
організувати
Кожен роботодавець зацікавлений, щоб у нього були найбільш кваліфіковані
працівники та «майстри на всі руки». У той же час багато роботодавців, особливо у сфері малого бізнесу, не дуже люблять залучати до колективу своїх працівників незнайомих людей «з вулиці», хоча вони й можуть мати необхідні спеціальності та кваліфікації. Саме тому роботодавці часто зацікавлені у професійному навчанні вже наявних на підприємстві працівників, а також підвищенні
їх кваліфікації. На великих підприємствах таке професійне навчання та підвищення кваліфікації за деякими професіями і спеціальностями можна забезпечити безпосередньо на самому підприємстві (у процесі виробництва), але професійне навчання працівників підприємства багатьом іншим професіям, а також
навчання працівників невеликих або середніх підприємств, можуть забезпечити
лише відповідні «сторонні» навчальні заклади або підприємства. Дізнайтеся,
чим же регулюється професійне навчання працівників підприємства, яке воно
може бути та як його організувати на практиці.

Правове регулювання
професійного навчання працівників
Перш за все зауважимо, що окремі питання
професійного навчання працівників підприємства безпосередньо регулюються в основному
законодавчому акті сфери праці — Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП), у якому
зазначеним питанням призначена окрема глава
XIV «Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням». Зокрема, у ст. 201 КЗпП зазначається, що для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників, особливо
молоді, власник або уповноважений ним орган
(далі — роботодавець) організує індивідуальне,
бригадне, курсове та інше виробниче навчання
за рахунок підприємства.
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Основним же законодавчим актом, який безпосередньо регулює основні питання професійного навчання працівників, є Закон України «Про професійний розвиток працівників»
від 12 січня 2012 р. № 4312-VI (далі — Закон
№ 4312).
Зокрема, у Законі № 4312 міститься визначення самого поняття «професійне навчання
працівників» професійне навчання працівників — це процес цілеспрямованого формування
у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально
якісно виконувати функціональні обов’язки,
освоювати нові види професійної діяльності,
що включає первинну професійну підготовку,
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перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва.
Серед інших основних нормативно-правових
актів, які тією чи іншою мірою стосуються різних питань професійного навчання, слід відмітити:
— Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII (далі — Закон № 1556);
— Закон України «Про професійно-технічну
освіту» від 10 лютого 1998 р. № 103/98 (далі —
Закон № 103);
— Закон України «Про зайнятість населення»
від 5 липня 2012 р. № 5067-VІ (далі — Закон
№ 5067);
— Податковий кодекс України (далі — ПК);
— Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджене наказом
Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від
26 березня 2001 р. № 127/151 (далі — Положення № 127/151);
— постанову Кабінету Міністрів України
(далі — КМУ) «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»
від 15 травня 2013 року № 340 (далі — Постанова
№ 340);
— постанову КМУ «Про гарантії і компенсації
для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки,
навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28 червня 1997 р. № 695 (далі — Постанова № 695);
— постанову КМУ «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту
державного зразка і додатки до них» від 22 липня 2015 р. № 645 (далі — Постанова № 645);
— постанову КМУ «Про документи про вищу
освіту (наукові ступені) державного зразка» від
31 березня 2015 р. № 193 (далі — Постанова № 193);
— постанову КМУ «Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між
вищим навчальним закладом та фізичною
(юридичною) особою» від 19 серпня 2015 р.
№ 634 (далі — Постанова № 634);
— постанову КМУ «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки квалі-
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фікованих робітників у професійно-технічних
навчальних закладах» від 11 вересня 2007 р.
№ 1117 (далі — Перелік № 1117);
— Перелік робітничих професій, за якими
здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджений наказом
Міністерства соціальної політики від 23 грудня
2013 р. № 886 (далі — Перелік № 886);
— Порядок створення комісії для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджений наказом Міністерства соціальної політики
України та Міністерства освіти і науки України
від 16 грудня 2013 р. № 875/1776 (далі — Наказ
№ 875/1776);
— Положення про організацію навчальновиробничого процесу на виробництві, затверджене спільним наказом Міністерства праці та
соціальної політики України та Міністерства
освіти і науки України від 27 грудня 2006 р.
№ 500/861 (далі — Положення № 500/861);
— Положення про порядок кваліфікаційної
атестації та присвоєння кваліфікації особам, які
здобувають професійно-технічну освіту, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної
політики України, Міністерства освіти України
від 31 грудня 1998 р. № 201/469 (далі — Положення № 201/469);
— Примірний порядок укладання суб’єктами
господарювання договорів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 серпня
2010 р. № 232 (у частині, що не суперечить Постанові № 634) (далі — Порядок № 232).

Види і форми професійного
навчання працівників
Відповідно до ст. 6 Закону № 4312 роботодавець може здійснювати професійне навчання
працівників:
— безпосередньо на підприємстві;
— на договірній основі у професійно-технічних та вищих навчальних закладах;
— на підприємствах, в установах чи організаціях (далі — підприємствах).
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Також професійне навчання працівників
може бути:
 Формальним, коли набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок здійснюється у навчальному закладі або безпосередньо у роботодавця відповідно до вимог державних стандартів освіти і за результатами
такого навчання видається документ про освіту встановленого зразка (Постанова № 193 та
Постанова № 645);
Неформальним, коли набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок не регламентоване місцем набуття, строком та
формою навчання. Здійснюється за згодою
працівників безпосередньо у роботодавця
згідно з його рішенням і за рахунок його коштів.
Крім того, розрізняють формальне професійне навчання:
• Робітників (робітничим професіям), яке
може здійснюватися безпосередньо у роботодавця або організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних навчальних закладах або інших підприємствах, і яке включає:
— первинну професійну підготовку (професійно-технічне навчання осіб, які раніше не мали
робітничої професії, що забезпечує рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної
професійної діяльності. Здійснюється із числа осіб,
які зараховані на роботу до роботодавця учнями і
завершується кваліфікаційною атестацією);
— перепідготовку (професійне (професійнотехнічне) навчання, спрямоване на оволодіння
іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку);
— підвищення кваліфікації робітників (професійне (професійно-технічне) навчання робітників, що дає змогу розширювати і поглиблювати
раніше здобуті знання, уміння і навички на рівні
вимог виробництва чи сфери послуг).
• Керівників, професіоналів і фахівців, яке
може організовуватися на договірних умовах у
вищих навчальних закладах і включає:
— перепідготовку (організовується з метою
отримання працівниками іншої спеціальності
на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня, освітнього ступеня та практичного досвіду);
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— стажування (передбачає набуття працівниками практичного досвіду виконання завдань
та обов’язків на займаній посаді або на посаді
вищого рівня. Проводиться за індивідуальним
планом, який затверджується роботодавцем, що
направляє працівника на стажування, тривалість якого становить не більше 10 місяців);
— спеціалізацію (організовується з метою
набуття працівниками здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості у
межах раніше набутої спеціальності);
— підвищення кваліфікації (здійснюється з
метою набуття працівниками нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у
межах професійної діяльності або галузі знань),
яке розподіляється на:
• довгострокове (від 72 до 500 годин за програмами і навчальними планами, затвердженими навчальним закладом) у вищих навчальних
закладах — передбачає оволодіння працівниками комплексом знань, умінь та навичок, що
сприяють якісному виконанню ними своїх безпосередніх обов’язків, розширення зони компетенції за наявним чи новим місцем роботи, вивчення нормативно-правових актів з питань, що
є в компетенції роботодавця чи його підрозділу,
у першу чергу з питань охорони праці, сучасних
технологій виробництва та обладнання, передових методів організації праці, досвіду роботи
кращих вітчизняних та зарубіжних роботодавців тощо;
• короткострокове (до 72 годин за навчальними програмами, затвердженими роботодавцем
або навчальним закладом за погодженням з роботодавцем) — здійснюється з метою поглибленого вивчення працівниками певного напряму
діяльності, зокрема в разі модернізації, перепрофілювання чи структурної перебудови роботодавця, значних змін у нормативно-правовій базі,
що регулює його діяльність, з питань економіки,
ділового мовлення тощо.
Кадровикам слід звернути увагу на те, що періодичність підвищення кваліфікації, стажування керівників, професіоналів та фахівців установлюється залежно від виробничої потреби, але
не рідше одного разу на п’ять років. Також відповідні записи про перепідготовку, спеціалізацію,
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підвищення кваліфікації, стажування керівників,
професіоналів та фахівців вносяться в трудову
книжку працівника.
Зауважимо, що професійне навчання може
здійснюватися (у роботодавця, навчальних закладах, інших підприємства) у різних формах,
зокрема за денною, вечірньою (змінною), очнозаочною, дистанційною, екстернатною формою,
з відривом і без відриву від виробництва та за
індивідуальними навчальними планами. При
цьому первинна професійна підготовка та перепідготовка працівників за робітничими професіями безпосередньо на виробництві (у роботодавця) забезпечується шляхом:
— курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп і здійснюється в навчальних класах (лабораторіях);
— індивідуального навчання, що передбачає навчання на робочому місці під керівництвом кваліфікованих робітників — інструкторів
виробничого навчання.
При цьому особи з вищою освітою, які з певних причин оволодівають робітничими професіями, проходять навчання на загальних підставах.
Підвищення кваліфікації робітників здійснюється шляхом навчання на виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначення, при цьому форми підвищення кваліфікації
робітників визначаються роботодавцями. Успішне закінчення відповідних курсів є необхідною
умовою для присвоєння робітникам вищого
кваліфікаційного розряду (класу, категорії,
групи) та професійного зростання.

Пільги і гарантії для працівників,
що пов’язані з їхнім навчанням
Для працівників, які навчаються, у КЗпП та інших нормативно-правових актах передбачено
низку пільг та компенсацій, зокрема скорочений
робочий час (ст. 208 КЗпП), додаткові оплачувані
відпустки (статті 213, 215, 216, 217 КЗпП), відпустки без збереження зарплати (ст. 214 КЗпП).
Крім того, згідно з Постановою № 695 передбачені й інші гарантії працівникам, яких направляють на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом
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від виробництва, за основним місцем роботи
(п. 2 Постанови № 695):
— збереження середньої заробітної плати за
основним місцем роботи за час навчання (при
цьому за вчителями та іншими працівниками
освіти, які направляються на курси і до інститутів удосконалення вчителів, зберігається середня
заробітна плата за кожним місцем роботи;
— оплата вартості проїзду працівника до місця
навчання і назад;
— виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень (при цьому
іногороднім працівникам протягом першого місяця навчання добові виплачуються у розмірі,
встановленому законодавством для службових
відряджень, а в наступні місяці, до закінчення
терміну навчання, тим, хто одержує заробітну
плату у розмірі менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виплачується стипендія в розмірі 20 відсотків добових);
— забезпечення гуртожитком готельного
типу на час навчання (у разі відсутності гуртожитку відшкодування витрат, пов’язаних з наймом житлового приміщення, провадиться у порядку, встановленому законодавством для
службових відряджень).

Напрями діяльності роботодавця
щодо професійного навчання
Щоб забезпечити професійне навчання своїх
працівників роботодавець (через керівництво і
відповідні служби підприємства) може здійснювати різні заходи, основними з яких відповідно
до ст. 6 Закону № 4312 є:
— організація професійного навчання працівників;
— розроблення поточних та перспективних
планів професійного навчання працівників;
— визначення видів, форм і методів професійного навчання працівників;
— розроблення та виконання робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників;
— добір педагогічних кадрів та фахівців для
проведення професійного навчання працівників безпосередньо у роботодавця;
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— ведення первинного та статистичного обліку кількості працівників, які пройшли професійне навчання;
— стимулювання професійного зростання
працівників;
— забезпечення підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у роботодавця або в
навчальних закладах, як правило, не рідше ніж
один раз на п’ять років.

Організація професійного
навчання
Професійне навчання працівників організовується роботодавцем з урахуванням потреб
власної господарської або іншої діяльності й
відповідно до вимог законодавства. При цьому
у разі первинної професійної підготовки та перепідготовки робітників безпосередньо на виробництві організація навчально-виробничого
процесу, тривалість навчального тижня та навчального дня встановлюються відповідно до
Закону № 103/98 та Положення № 500/861. Завершується же первинна професійна підготовка
та перепідготовка робітників кваліфікаційною
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атестацією відповідно до Положення № 201/469.
Конкретні назви робітничих професій та відповідні кваліфікаційні розряди, які можуть присвоюватися у випадку професійного навчання
безпосередньо на виробництві або у сфері послуг наведено у Переліку № 1117.
На практиці безпосередньо питаннями професійного навчання працівників на підприємстві опікується спеціально утворений для цього
структурний підрозділ (самостійний або у складі
іншого структурного підрозділу) або відповідні
функції з організації і здійснення професійного
навчання покладаються на окремого працівника (працівників), наприклад, служби управління персоналом, відділу кадрів тощо.
При утворенні окремого структурного підрозділу, який би опікувався питаннями професійного навчання працівників вносяться відповідні
зміни до організаційної структури підприємства, його штатного розпису та інших відповідних документів підприємства (Зразок 1).
При цьому відповідні функції, завдання,
обов’язки, права, відповідальність тощо щодо
організації і здійснення професійного навчання
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ»
НАКАЗ
01.10.2018 р.

м. Київ

№ 37-од

Про затвердження
нового штатного розпису
ТОВ «Промислові системи»
У зв’язку із затвердженням нової організаційної структури ТОВ «Промислові системи»
від 26.09.2018 р. та утворенням відділу підготовки кадрів,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити новий штатний розпис ТОВ «Промислові системи»» (додається) та ввести
його у дію з 01.01.2019 р..
2. Наказ від 15.12.2017 р. № 199-од «Про затвердження штатного розпису ТОВ «Промислові системи» вважати таким, що втратив чинність з 01.01.2019 р..
Начальнику управління по роботі з персоналом Пилипчуку С. І. у встановленому порядку
організувати роботи з підготовки проекту «Положення про відділ підготовки кадрів» та проектів посадових інструкцій працівників зазначеного відділу та представити їх на затвердження
до 10.12.2018 р..
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Підстави: 1. Організаційна структура ТОВ «Промислові системи» від 26.09.2018 р..
2. Схема посадових окладів ТОВ «Промислові системи» від 26.09.2018 р..
Директор
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також відбиваються у відповідних організаційних документах підприємства, зокрема, у Положенні про відповідний структурний підрозділ
(Зразок 2) та/або у посадових інструкціях відповідних працівників (Зразок 3).

Документація з планування
і здійснення професійного
навчання на виробництві
Під час організації і плануванні професійного
навчання на виробництві передбачається підготовка та ведення і різної іншої документації
залежно від конкретних видів і форм навчання.
Зокрема, відповідно до Положення № 127/151
передбачено, що:

 Основними навчально-методичними
документами з планування навчально-виробничого процесу при курсовому навчанні робітників є:
— орієнтовний план підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
(на рік), затверджений роботодавцем;
— робочий навчальний план;
— робочі навчальні програми;
— розклад занять.
 Основними навчально-методичними
документами з планування навчально-виробничого процесу при індивідуальній формі навчання є:
— робочий навчальний план;
Зразок 2

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «Промислові системи»
Кравченко В. Г. Кравченко
10 грудня 2018 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ підготовки кадрів
(витяг)
10.12.2018 р. № 12
м. Київ
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність відділу
підготовки кадрів (далі — Відділ) ТОВ «Промислові системи» (далі — підприємство), а також
взаємовідносини Відділу з іншими структурними підрозділами підприємства.
<…>
2. Завдання
На Відділ покладаються такі завдання:
2.1. Планування та облік навчальної роботи з професійного навчання працівників на виробництві.
<…>
3. Функції
Відповідно до покладених завдань Відділ виконує такі функції:
3.1. Забезпечує планомірного ведення процесу навчання.
3.2. Забезпечує послідовності теоретичного і виробничого навчання.
3.3. Установлює навчальне навантаження педагогічним працівникам.
3.4. Здійснює облік проведення занять та їх відвідування.
3.5. Здійснює контроль за процесом навчання.
3.6. Визначає навчальні досягнення, нормативи часу та виробітку працівників, які навчаються, організовує проведення кваліфікаційних атестацій, присвоєння кваліфікаційних розрядів (класів, категорій, груп).
<…>
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Зразок 3
Посадова інструкції інженера з підготовки кадрів
(витяг)
1. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність
інженера з підготовки кадрів відділу кадрів (іншого структурного підрозділу) підприємства.
<…>
2. Завдання та обов’язки
Інженер з підготовки кадрів виконує такі функціональні завдання та обов’язки:
2.1. Організовує професійне навчання робітників і підвищення кваліфікації керівників,
професіоналів, фахівців (підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації на виробництві, у професійно-технічних навчальних закладах, економічне навчання, практичне навчання учнівської молоді та молодих спеціалістів у період проходження ними стажування, а
також виробничої практики студентів і учнів).
2.2. Керуючись потребами підприємства у кваліфікованих кадрах та з урахуванням вимог
ринкової економіки, розробляє проекти перспективних і поточних планів підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і майстерності працюючих з необхідними обґрунтуваннями і розрахунками.
2.3. Установлює контакти з навчальними закладами, оформлює договори на підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників підприємства.
2.4. Складає графіки направлення працівників у навчальні заклади для підвищення кваліфікації відповідно до укладених договорів, контролює їх виконання.
2.5. Бере участь у роботі з професійної орієнтації молоді, а також у розробленні навчальнометодичної документації (навчальних планів і програм професійного розвитку, посібників і
рекомендацій, розкладів занять навчальних груп тощо).
2.6. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою з усіх видів і форм підготовки
і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.
<…>

— робочі навчальні програми;
— графік консультацій.
Основними документами обліку навчальної роботи при курсовій формі навчання є:
— журнали теоретичного навчання установленої форми;
— журнали виробничого навчання установленої форми;
— щоденник виробничого навчання, що ведеться учнем (слухачем) безпосередньо на робочому місці роботодавця.
Основними документами обліку навчальної роботи при індивідуальній формі навчання є:
— картка обліку теоретичного навчання для
індивідуальних консультацій;
— щоденник виробничого навчання, що ведеться учнем під час виробничого навчання.
 Основними документами з планування
процесу навчання при підвищенні кваліфікації керівних працівників та фахівців є:
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— навчальний план;
— навчальні програми;
— розклад занять.
 Основним документом планування стажування керівних працівників та спеціалістів
є програма стажування працівника.
Основними документами обліку навчальної роботи при підвищенні кваліфікації керівних працівників та спеціалістів є журнал теоретичного навчання, а при стажуванні — табель
обліку робочого часу працівника.
У випадку направлення працівника на формальне навчання до закладу освіти, роботодавець видає відповідний наказ (розпорядження)
по підприємству (Зразок 4) і направлення працівнику на навчання. Заклад освіти або відповідне інше підприємство протягом 5 днів з початку
навчального процесу направляє роботодавцю
підтвердження про прийом працівника на навчання (відривний корінець направлення) та копію наказу про його зарахування на навчання.
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Зразок 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ»
25.09.2018 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 157-п

Про направлення на навчання
до закладу вищої освіти
організатора зі збуту
відділу збуту Марченко І. І.
У зв’язку із розширенням обсягів виробництва, необхідністю освоєння нових ринків збуту
і потребою розширення знань у сфері маркетингу окремими працівниками відділу збуту,
НАКАЗУЮ:
1. Направити Марченко І. І., організатора із збуту відділу збуту для проходження чергової
сесії у закладі вищої освіти, з яким укладено договір № 1 від 15.08.2018 р..
2. Зберегти на час навчання за Марченко І. І. посаду, середню заробітну плату.
3. Надати Марченко І. І. додаткову оплачувану відпустку тривалістю 15 календарних днів
у зв’язку з навчанням на ІІІ курсі у закладі вищої освіти із заочною формою навчання, починаючи з 1 жовтня 2018 р..
4. Компенсувати витрати на проїзд до місця навчання та назад у розмірі 50% від їх вартості.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Івашко Р. Р..
Директор

Кравченко

Також між підприємством та відповідним вищим закладом освіти укладається договір про
надання освітніх послуг між вищим навчальним
закладом та фізичною (юридичною) особою відповідно до Постанови № 634. Такий договір є
двостороннім, але підписують його три особи
(виконавець освітньої послуги — заклад освіти,
замовник освітньої послуги — підприємство,
одержувач освітньої послуги — працівник),
оскільки він укладається на користь третьої сторони — працівника (студента).
У випадку інших (не вищих) закладів освіти
(підприємств) укладається договір про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
працівників (Порядок № 232). Істотними умовами такого договору мають бути:
— дата і місце його укладання;
— повна і точна назва сторін, що його укладають, та їх представників, повноваження, на
підставі яких вони діють;
— предмет договору;
— кількість осіб, що направляється на навчання;
— назва професії (напряму, спеціальності),
форма навчання;
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— термін навчання;
— вартість навчання;
— порядок розрахунків між сторонами;
— обов’язки сторін;
— відповідальність сторін за невиконання договору;
— порядок унесення змін та розірвання договору;
— строк дії договору;
— місцезнаходження юридичної особи;
— інші умови, щодо яких (за заявою хоча б
однієї із сторін договору) має бути досягнуто
згоди;
— підписи сторін, що укладають договір, завірені печатками (за наявності).
До договору додаються:
— кошторис, в якому визначається розмір витрат на професійне навчання;
— навчальний план і програми, затверджені
та погоджені в установленому порядку;
— графік направлення працівників на навчання;
— графік фінансування навчання працівників.
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У випадку ж участі працівників у різних семінарах, курсах, тренінгах у межах неформального професійного навчання, між підприємством
та відповідним організатором такого навчання
укладається договір про надання консультаційних або інформаційно-технічних послуг.

Документи, що видаються за результатами професійного навчання
За результатами професійного навчання за
робітничими професіями відповідним особам,
які його пройшли можуть видаватися такі документи:
• диплом встановленого зразка — особам,
які здобувають професійно-технічну освіту, завершили повний курс первинної професійної
підготовки й успішно пройшли кваліфікаційну
атестацію і яким за рішенням державної кваліфікаційної комісії присвоюється кваліфікація
«кваліфікований робітник» з набутої професії,
спеціальності, спеціалізації відповідного розряду (класу, категорії). При цьому особам, які завершили повний курс навчання в акредитованому вищому професійному училищі, іншому
професійно-технічному навчальному закладі
третього атестаційного рівня й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, за рішенням державної кваліфікаційної комісії може присвоюватися і кваліфікація «молодший спеціаліст»
також з видачею диплома встановленого зразка;
• свідоцтво встановленого зразка про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації відповідного розряду (класу, категорії) —
особам, які завершили курс професійно-технічного навчання за програмами курсової чи
індивідуальної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з присвоєнням розрядів
(класів, категорій) і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, а також тим, що не завершили повного курсу навчання, але за результатами
кваліфікаційної атестації їм присвоєно робітничу кваліфікацію, за рішенням державної кваліфікаційної комісії.
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Крім того, особам, які навчалися з професій,
спеціалізацій, пов’язаних з роботами на об’єктах
з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених
державних органів, разом з документами про
професійно-технічну освіту видаються посвідчення про допуск до роботи на зазначених
об’єктах. Керуванням транспортними засобами, тракторами та самохідними машинами, навчальними закладами видаються свідоцтва встановленого зразка, які є підставою для складання
кваліфікаційних іспитів і отримання в установленому порядку посвідчень на право керування транспортними засобами, тракторами та
самохідними машинами. При цьому присвоєння їм відповідних класів, проводиться на підприємстві, де працюють ці особи.
Зауважимо, що у випадку неформального професійного навчання не передбачено видачу документа про освіту встановленого зразка, натомість за його результатами видається довідка, в
якій зазначаються професія (спеціальність), кваліфікація, за якою здійснювалось навчання, напрям підвищення кваліфікації, строки навчання.
Також його результати можуть у подальшому
бути підтверджені документом встановленого
зразка, а саме свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання, а
також сертифікатом оцінювання результатів неформального професійного навчання. Для цього
у складі державної служби зайнятості створюються центри визнання результатів неформального професійного навчання, при цьому
порядок підтвердження зазначених результатів
визначається КМУ (Постанова № 340).

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати
праці та кадрового діловодства
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Кваліфікаційна атестація
робітників на підприємстві:
як і на підставі чого
її проводити
Відповідно до Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 р. № 127/151 (далі — Положення
№ 127/151) первинна професійна підготовка робітників та їхня перепідготовка на
підприємстві або у сфері послуг завершується кваліфікаційною атестацією. Ознайомтеся з порядком проведення такої атестації, а також вимогами законодавства
щодо її організації і проведення.

Правове регулювання
Перш за все слід зазначити, що кваліфікаційну атестацію працівників, які пройшли первинну професійну підготовку або перепідготовку на
виробництві, та яка стосується працівників, що
належать до професійної групи робітників й іноді
також технічних службовців, не слід плутати зі
«звичайною» атестацією працівників підприємства, які належать до професійних груп керівників, професіоналів, фахівців й іноді також технічних службовців.
Кваліфікаційна атестація робітників проводиться, як зазначалося вище, відповідно до Положення № 127/151, а також Положення про
порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31 грудня
1998 р. № 201/469 (далі — Положення № 201/469).
Основними ж законодавчими актами, з якими
вона пов’язана, є Закон України «Про професійнотехнічну освіту» від 10 лютого 1998 р. № 103/98
(далі — Закон № 103/98) та Закон України «Про
професійний розвиток працівників» від 12 січня
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2012 р. № 4312-VI (далі — Закон № 4312). Відповідно до Положення № 201/469, кваліфікаційна атестація є вихідним або проміжним
контролем відповідно у формі державних кваліфікаційних іспитів або кваліфікаційних іспитів
на завершальному етапі певного проміжного
ступеня навчання й має на меті встановлення
готовності осіб, які здобувають професійно-технічну освіту, самостійно виконувати комплекс
робіт чи певну роботу з обраної професії, спеціальності та спеціалізації відповідного розряду
(класу, категорії).
Кваліфікаційна атестація базується на державних стандартах професійно-технічної освіти
та врахуванні документів, які регламентують
організацію навчально-виробничого процесу в
навчальних закладах. Для проведення кваліфікаційної атестації створюється кваліфікаційна
комісія.
«Звичайна» атестація керівників, професіоналів і фахівців (іноді технічних службовців) проводиться на підприємстві з метою визначення
відповідності цього працівника займаній посаді.
Основним законодавчим актом, який регулює
питання атестації працівників на відповідність
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займаній посаді є Закон № 4312. Крім того, більш
конкретно різні питання атестації окремих
професійних груп або в окремих сферах діяльності врегульовано у підзаконних нормативноправових актах, наприклад, у:
— Положенні про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних
підприємств, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 р.
№ 1571;
— Положенні про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та
закладів галузі культури, затвердженому наказом Міністерства культури і туризму України від
16 липня 2007 р. № 44;
— Порядку атестації соціальних працівників,
інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 1 жовтня 2012 р. № 612.
Атестацію на відповідність займаній посаді
проводять утворені в усталеному порядку атестаційні комісії на підприємстві або вищестоящих органах.
Атестацію на відповідність займаній посаді
на підприємстві також слід відрізняти і від атестації здобувачів вищої освіти, яка проводиться
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
від 1 липня 2014 р. № 1556-VII у закладах вищої
освіти. За своєю сутністю така атестація також
фактично є «кваліфікаційною атестацією», але
не робітників, а майбутніх керівників, професіоналів та фахівців, і її проведення передбачене
лише у закладах вищої освіти і не передбачене
на виробництві.
Кадровикам також слід звернути увагу на те,
що Положення № 201/469 поширюється не
лише на професійно-технічні та інші навчальні заклади, але також і на підприємства,
установи, організації (далі — підприємство) незалежно від форм власності та підпорядкування.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Крім Положення № 201/469, окремі питання
кваліфікаційної атестації та порядку присвоєння кваліфікаційних розрядів визначені і у За-
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гальних положеннях Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (далі —
ДКХП), які містяться у Розділі 1 «Професії робітників» Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності»
ДКХП, затвердженому Наказом міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня
2004 р. № 336. Зокрема, у Загальних положеннях
зазначено, що кваліфікаційні розряди підвищуються насамперед тим робітникам, які успішно виконують професійні завдання та обов’язки, норми праці і вимоги робітничої інструкцій та
пройшли відповідне професійне навчання. Присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів
робітникам здійснюють кваліфікаційні комісії
в ході кваліфікаційної атестації.
Присвоєння робітнику кваліфікаційного розряду або його підвищення здійснюється з урахуванням складності виконуваних ним робіт, які
мають місце в цеху, на дільниці, у будівельномонтажній, ремонтно-будівельній організації.
За грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили
погіршення якості продукції або робіт, робітникові може бути знижена кваліфікація на один
розряд. Поновлення розряду провадиться згідно з чинним трудовим законодавством.
Також під час кваліфікаційної атестації, кваліфікаційні комісії мають враховувати і деякі підвищені вимоги, які встановлені для робітників за певними професіями. Так робітники,
робота яких пов’язана з авіаційним, автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом, виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та
отруйних речовин, обслуговуванням підйомнотранспортного устаткування, котельних установок, апаратів і посудин, що працюють під тиском,
або зайняті на інших роботах, для яких чинними
правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного
ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих
(експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ,
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що засвідчує завершену та успішну спеціальну
підготовку до виконання цих робіт та своєчасну
перевірку знань з охорони праці.
Крім цього, робітники, які безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням машин та
устаткування (оператори, машиністи, апаратники, електромонтери тощо), повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що
виникають у процесі роботи, а також для участі
в їх ремонті.
Зауважимо також, що присвоєння кваліфікаційних розрядів тим робітникам, на яких разом з
основною роботою покладено виконання функцій з керівництва бригадою, здійснюється на
загальних умовах. Крім цього, призначення робітника бригадиром не може бути підставою
для підвищення його розряду.

Які розряди
можуть присвоюватися
під час кваліфікаційної атестації
У кваліфікаційних характеристиках окремих
професій, що містяться у відповідних галузевих
випусках ДКХП, також передбачається і встановлений для окремої професії діапазон кваліфікаційних розрядів, який може бути різним
залежно від специфіки конкретної професії та
рівня складності робіт, виконання яких передбачено для даної професії. Для окремих професій, переважно низько-кваліфікованих, кваліфікаційні розряди можуть і не встановлюватися.
Наприклад, розряди не передбачені для професії «Вантажник» (код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) 9333, випуск 1 ДКХП). У той
же час, наприклад, для професії «Світлокопіювальник» (код КП 8224, випуск 1 ДКХП) встановлено діапазон розрядів з 1-го до 2-го, «Арматурника залізобетонних суден» (код КП 7214,
випуск 56 ДКХП) — з 1-го до 5-го, «Муляра» (код
КП 7122, випуск 64 ДКХП) — з 2-го до 6-го, тощо.
Кваліфікаційні комісії мають присвоювати
тільки такі розряди, які передбачені у відповідних кваліфікаційних характеристиках, та
враховувати відповідні кваліфікаційні вимоги,
що передбачені для окремих розрядів.
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Більш детально встановлені вимоги щодо
конкретних кваліфікаційних розрядів розглянемо на прикладі професії (професійної назви роботи) «Апаратник термооброблення пластмасових виробів», яка належить до професійного
угруповання 8232 «Робітники, що обслуговують
устаткування з виробництва продукції з пластика» КП. Кваліфікаційна характеристика даної
професії міститься у галузевому випуску 32 «Виробництво пластмасових виробів» ДКХП, який
було затверджено та введено в дію наказом Міністерства промислової політики України від
22 грудня 2006 р. № 485.
Згідно з п. 2 зазначеного наказу, «Кваліфікаційні характеристики професій працівників, які
затверджені цим наказом, є обов’язковими для
встановлення кваліфікаційних розрядів під
час тарифікації робіт на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей економіки,
де є зазначені у цих випусках (випуски 20, 28, 31
та 32) виробництва та види робіт».
Згідно із кваліфікаційною характеристикою
«Апаратника термооброблення пластмасових
виробів» для нього встановлено діапазон розрядів з 2 до 5. Для найнижчого розряду встановлені
вимоги повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві без вимог
до стажу роботи. Для присвоєння більш високих
розрядів потрібне підвищення кваліфікації та
певний стаж роботи за професією «Апаратника
термооброблення пластмасових виробів» попереднього розряду. Для найвищих розрядів потрібна також професійно-технічна освіта.
Між тим зауважимо, що Загальними положеннями ДКХП також встановлено, що особи,
які не мають професійної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами,
але мають достатній практичний досвід та якісно і у повному обсязі виконують покладені на
них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, прийняті на відповідну роботу.

Кваліфікаційна комісія
Для проведення кваліфікаційної атестації на
підприємстві утворюється кваліфікаційна комісія, склад якої затверджується наказом керівника підприємства (Зразок 1). Залежно від переліку
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професій, за якими здійснюються підготовка,
перепідготовка, підвищення кваліфікації, на підприємстві може бути створено кілька кваліфікаційних комісій. Це пов’язано з тим, що головою комісії обов’язково має бути фахівець
відповідної галузі виробництва. Наприклад, це
може бути головний інженер підприємства, його
заступник або керівник структурного підрозділу.
Членами комісії можуть бути:
— працівники, які відповідають на підприємстві за питання професійного навчання;
— спеціалісти служби охорони праці;
— керівники структурних підрозділів;
— майстри та інструктори виробничого навчання;

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

— висококваліфіковані працівники;
— представники профспілок.
У разі необхідності до складу комісії можуть
також бути залучені працівники інших підприємств або навчальних закладів (курсів), а
також, у випадку професій та спеціалізацій,
пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною
небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів — представники цих органів (за їх згодою та погодженням їх керівників).
Конкретна кількість членів комісії визначається керівником підприємства і має бути не
менше трьох осіб. Строк повноважень кваліфікаційної комісії — до одного року.
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
26.09.2018 р.
м. Харків

№ 43-од

Про створення
кваліфікаційної комісії
та затвердження її складу
Для забезпечення проведення кваліфікаційної атестації та присвоєння робітничої кваліфікації працівникам підприємства, які завершили повний курс первинної професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за професіями, що пов’язані із виготовлення виробів із пластмас (апаратник термооброблення пластмасових виробів, зварник
пластмас тощо),
НАКАЗУЮ:
1. Створити кваліфікаційну комісію у складі:
1.1. Голова комісії: Іваненко Іван Іванович, заступник директора підприємства з технічних
питань.
1.2. Члени комісії: Петренко Петро Петрович, начальник цеху № 1; Фоменко Володимир
Петрович, інженер з охорони праці; Микитенко Сергій Олегович, майстер виробничого навчання; Морозов Ігор Володимирович, голова профспілкового комітету підприємства.
2. Голові комісії Іваненку І. І. забезпечити проведення кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації працівникам, які пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації, згідно з Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31 грудня 1998 р.
№ 201/469.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з загальних питань
Цупка Р. Р..
Директор

Кіяшко

М. Л. Кіяшко

З наказом ознайомлений:
26.09.2018 р.

Цупко

Р. Р. Цупко

№ 19 (175), 1 жовтня 2018

33

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Порядок проведення
кваліфікаційної атестації
Згідно з Положенням № 201/469 кваліфікаційна атестація проводиться у формі державних
кваліфікаційних іспитів або кваліфікаційних іспитів на завершальному етапі певного проміжного ступеня навчання.
Суть кваліфікаційних іспитів полягає в тому,
що особа, яка проходить кваліфікаційну атестацію, має:
— самостійно виконати кваліфікаційну пробну роботу, характерну для даної професії та рівня кваліфікації;
— здати іспит (залік) з предметів теоретичної підготовки.
Пробну роботу проводять з метою визначення рівня засвоєння особою, яка складає іспит,
практичних навичок з професії, виробничої технології, новітніх прийомів і методів роботи за
відповідною професією, досягнення особою
продуктивності праці, виконання норм часу і

технічних умов виробництва тощо. Перелік пробних робіт визначається працівниками, які відповідають за професійне навчання кадрів на виробництві, спільно з майстром (інструктором)
виробничого навчання, керівниками цехів чи
інших структурних підрозділів. До цього переліку включають характерні для цієї професії і
підприємства роботи та їх результати (вироби),
передбачені кваліфікаційною характеристикою і технологічними вимогами, що діють на
підприємстві.
Кваліфікаційна комісія розглядає та затверджує перелік кваліфікаційних пробних робіт і
за 2 – 3 дні до виконання розподіляє їх між особами, які проходять кваліфікаційну атестацію. На виконану кваліфікаційну пробну роботу
оформляють висновок (Зразок 2), який підписується майстром цеху (дільниці) і затверджується
начальником цеху. Також наприкінці установленого терміну навчання оформляється висновок
про рівень кваліфікації особи (Зразок 3).
Зразок 2
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник

цеху
(назва)

(прізвище, ініціали)

«

»

20

р.

ВИСНОВОК
На кваліфікаційну пробну роботу, виконану
(прізвище, ім’я, по батькові)

Укладений «
за

»

20
р. про те, що він (вона), закінчуючи професійне навчання
формою навчання за професією
, (курсова, індивідуальна) виконав(ла) кваліфікаційну пробну роботу
.
(назва роботи та її коротка характеристика)

За нормою часу на роботу відведено

год., фактично затрачено

Оцінка за кваліфікаційну пробну роботу

год..
.

(оцінка за п’ятибальною системою (літерами))

Виконана робота відповідає рівню кваліфікації
(розряд, клас, категорія)

за професією
Майстер цеху (дільниці)
(підпис)
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(розшифрування підпису)
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Зразок 3
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник

цеху
(назва)

(прізвище, ініціали)

«

»

20

р.

20 р. про те, що він (вона) з « »
20
20 р. самостійно виконував(ла) обов’язки за професією
з обслуговування

р.

ВИСНОВОК
Про досягнутий рівень кваліфікації
(прізвище, ім’я, по батькові)

Укладено «
по « »

»

(назва дільниці, установки, агрегату, апарату тощо)

і досяг(ла) таких виробничих показників
(зазначають правильність та самостійність ведення технологічного процесу, виконання установлених норм, якісні
показники, вміння та навички керування механізмами, дотримання вимог з охорони праці тощо)

Якість виконаної роботи та досягнуті виробничі показники
(прізвище, ім’я, по батькові)

відповідають
(розряд, клас, категорія)

за професією
Майстер цеху (дільниці)
(підпис)

(розшифрування підпису)

Члени кваліфікаційної комісії:
(підпис)

(розшифрування підпису)

(підпис)

(розшифрування підпису)

(підпис)

(розшифрування підпису)

(підпис)

(розшифрування підпису)

У період виконання особами кваліфікаційних пробних робіт кваліфікаційна комісія
проводить засідання, на яких:
— розглядає результати виконання кваліфікаційної пробної роботи,
— перевіряє відповідну документацію;
— заслуховує доречних осіб, які контролюють
роботу відповідного працівника;
— проводять опитування працівника, який
виконує пробні роботи.
Не пізніше ніж за три дні до початку підсумкового засідання комісії посадова особа, яка
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відповідає за організацію професійного навчання на підприємстві, подає такі документи:
— виробничі характеристики на кожну з осіб,
яка проходить кваліфікаційну атестацію, отримані від структурних підрозділів підприємства,
де особи проходили виробничу практику;
— відомість підсумкових оцінок успішності
осіб з професійно-теоретичної підготовки;
— щоденники обліку виконання навчальновиробничих робіт;
— наряди на виконані кваліфікаційні пробні
роботи;
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— інші матеріали, які характеризують рівень
підготовки кожної особи.
За результатами розгляду представлених документів щодо кваліфікаційних іспитів кваліфікаційна комісія приймає рішення про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації
відповідного розряду (класу, категорії), яке
фіксується у протоколі.

Особам, які завершили повний курс професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації на виробництві й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, за рішенням
кваліфікаційної комісії видається документ про
освіту встановленого зразка. Про присвоєння
кваліфікаційного розряду також вноситься запис до трудової книжки працівника (Зразок 4).
Зразок 4

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробник»
04

20

09

05

10

10 2018

2017

Прийнято до цеху № 1 апаратником термооброблення Наказ від 19.09.2017
№ 92-п
пластмасових виробів другого розряду
Присвоєно третій розряд

Наказ від 10.10.2018
№ 103-п

Слід зазначити, що на цей час видача документів про освіту встановленого зразка передбачена лише за рішенням державної кваліфікаційної комісії, склад яких затверджується в усталеному порядку наказом керівника навчального
закладу, що має відповідну ліцензію. Таке рішення державна кваліфікаційна комісія приймає за
результати формального навчання, а саме первинної професійної підготовки або перепідготовки робітників відповідно до вимог державних стандартів освіти.
Разом з тим, на підприємстві може бути організоване і неформальне професійне навчання,
яке не регламентоване державними стандартами і за результатами якого видається довідка, в
якій зазначаються професія (спеціальність), кваліфікація, за якою здійснювалось навчання, напрям підвищення кваліфікації, строки навчання.
У подальшому результати такого навчання можуть бути підтверджені і документом встановле-
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ного зразка, а саме свідоцтвом про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання,
а також сертифікатом оцінювання результатів
неформального професійного навчання.
Але відповідне рішення з цього приводу приймає не кваліфікаційна комісія підприємства або
закладу освіти, а комісії з підтвердження результатів неформального навчання при центрах визнання результатів неформального професійного
навчання, які утворюються у складі державної
служби зайнятості у порядку згідно з постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» від 15 травня 2013 р. № 340.

Олексій КУЗЬМЕНКОВ,
фахівець з трудового права
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Навчання
з питань охорони праці:
вимоги законодавства
та основні форми і види
Навчання з питань охорони праці згідно з чинним законодавством передбачено
для різних категорій працівників як безпосередньо після прийняття їх на роботу,
так і у процесі їхньої подальшої трудової діяльності на підприємстві, установі,
організації (далі — підприємство). Хоча більшістю питань щодо охорони праці
на підприємстві опікується спеціально утворена служба охорони праці, вирішення основних питань щодо організації навчання з охорони праці покладається
і на кадрову службу підприємства. Тому кадровикам слід добре розумітися на
вимогах законодавства щодо навчання з питань охорони праці, а також на відповідних процедурах (діях, етапах, документації тощо), які пов’язані з таким
навчанням.

Правова основа для організації
навчання з питань охорони праці
Різні питання навчання з питань охорони праці, зокрема, під час допуску працівника до роботи та у процесі його подальшої трудової діяльності на підприємстві, розглядаються у низці
нормативно-правових актів, основними з яких є:
— Кодекс законів про працю України (далі —
КЗпП);
— Закон України «Про охорону праці» від
14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694);
— Типове положення про службу охорони
праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці (далі —
Держнаглядохоронпраці) від 15 листопада 2004 р.
№ 255 (далі — Типове положення № 255);
— Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове положення № 15).
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Найбільш детально і конкретно різні питання
організації навчання з питань охорони праці
розглядаються у Типовому положенні № 15, вимоги якого згідно з його п. 1.3. є обов’язковими
для виконання усіма центральними, місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та
суб’єктами господарювання незалежно від
форми власності та видів діяльності.
Згадані нормативно-правові акти є «загального характеру», тобто вони стосуються усіх підприємств практично всіх сфер діяльності. Крім
того, в окремих видах економічної діяльності
або для окремих виробництв можуть бути прийняті нормативно-правові акти галузевого характеру, які конкретизують та/або деталізують
окремі питання з охорони праці у цих галузях з
врахуванням їх специфіки. Наприклад, для сфери освіти і науки таким нормативним документом є Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
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в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства
освіти і науки України від 18 квітня 2006 р.
№ 304.
Для врахування ж специфіки не лише галузі,
але також і окремих підприємств та їх виробництв відповідно до п. 3.2. Типового положення № 15 на основі Типового положення № 15
мають розроблятися і затверджуватися відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуватися і
оприлюднюватися роботодавцем плани-графіки
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Організація навчання
з питань охорони праці
Зауважимо, що відповідно до п. 1.4. Типового
положення № 15 навчання з питань охорони
праці — це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання
необхідних знань і навичок з питань охорони
праці або безпечного ведення робіт.
Як видно з наведеного визначення, навчання
багатьох осіб з питань охорони праці фактично
починається ще до того, як вони вперше будуть
прийняті на роботу і стануть працівниками певного підприємства. Тобто навчання з питань
охорони праці починається ще у той час, коли
майбутній працівник ще навчається у певному
навчальному закладі своїй майбутній спеціальності або професії. У зазначений період навчання з питань охорони праці проводиться відповідно до розділу 2 «Вивчення основ охорони праці у
навчальних закладах і під час професійного навчання працівників на підприємстві» Типового
положення № 15. У подальшому ж навчання з
питань охорони праці зазначених осіб продовжується згідно з розділом 3 «Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці
на підприємстві» Типового положення № 15.
При цьому навчання з охорони праці на підприємстві може проводитись як традиційними
методами, так і з використанням сучасних видів навчання — модульного, дистанційного
тощо, а також з використанням технічних засо-
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бів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних
навчально-контрольних систем, комп’ютерних
тренажерів.
Якщо ж певна особа працює на підприємстві
за суміщенням (сумісництвом), то згідно з
п. 3.5. Типового положення № 15 вона також
має проходити навчання як за своєю основною
професією,так і за професіями, що суміщаються.
Зауважимо, що згідно з п. 3.3. Типового положення № 15 організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, у
т. ч. під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві, здійснюють працівники служби кадрів
або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи. При цьому організація навчального процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних
груп, розробка навчально-тематичних планів і
програм, форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо) має здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства.

Спеціальне навчання
Навчання з питань охорони праці «звичайних
працівників» слід відрізняти від спеціального
навчання, яке згідно з п. 4.1. Типового положення № 15 мають проходити разом з перевіркою
знань відповідних нормативно-правових актів з
охорони праці посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у:
— Переліку робіт з підвищеною небезпекою,
затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р. № 15;
— Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом Міністерства
охорони здоров’я України та Держнаглядохоронпраці від 23 вересня 1994 р. № 263/121.
Таке спеціальне навчання може проводитися
як безпосередньо на підприємстві, так і навчальним центром. При цьому у випадку його проведення на підприємстві, воно має проводитися за
навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків
працівників і затверджуються наказом (розпорядженням) роботодавця.
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Навчання посадових осіб
Крім того, розділом 5 Типового положення
№ 15 передбачено і навчання під час прийняття на роботу та періодично, один раз на три
роки, посадових осіб окремих категорій, перелік посад яких наведено у додатку 3 Типового
положення № 15, наприклад:
— керівники, заступники керівників, головні
спеціалісти, керівники основних виробничих та
технічних служб підприємств, установ й організацій, об’єднань підприємств незалежно від
форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов’язані з організацією
безпечного ведення робіт;
— керівники та спеціалісти науково-дослідних,
конструкторських, проектних і технологічних
відділів, які займаються проведенням експертизи
проектно-конструкторської документації, на яку
поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони праці;
— керівники, заступники керівників навчальних закладів, на яких покладена відповідальність
за організацію безпечного ведення робіт, керівники та викладачі кафедр охорони праці;
— майстри та інструктори виробничого навчання, керівники виробничої практики та інші
посадові особи, які викладають питання охорони праці, безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами тощо.
Також згідно з п. 5.5. Типового положення
№ 15 навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до 5.1. Типового положення
№ 15 в обсязі виконуваної ними роботи проходять особи, відповідальні за технічний стан і
безпечну експлуатацію машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, та посадові особи, службові обов’язки яких пов’язані з:
— керівництвом та контролем за виконанням
робіт підвищеної небезпеки;
— будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією
та ліквідацією об’єктів підвищеної небезпеки;
— розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт
підвищеної небезпеки;
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— підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;
— розробкою нормативно-технічних документів з питань виготовлення, монтажу та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та об’єктів підвищеної небезпеки.
Також при переведенні відповідного працівника на іншу роботу або призначенні його на
іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці, проводиться позачергове
навчання і перевірка знань посадових осіб, а
також фахівців з питань охорони праці.

Перевірка знань
з питань охорони праці
Після проведення навчання з питань охорони
праці (у т. ч. після відповідних лекції, семінарів
та консультації) проводиться перевірка знань
працівників з питань охорони праці за відповідними нормативними документами з охорони
праці, додержання вимог яких входить до функціональних обов’язків відповідних працівників.
Для цього на підприємстві створюється комісія
з перевірки таких знань, яка, серед іншого, має
скласти Перелік питань для перевірки знань з
охорони праці працівників з урахуванням специфіки виробництва конкретного підприємства. Склад комісії затверджується наказом
керівника, а головою комісії, як правило, призначається сам керівник підприємства або його
заступник, до посадових обов’язків якого належить організація роботи з охорони праці. Також
до складу комісії можуть входити (комісія вважається правочинною, якщо до її складу входить
не менше трьох осіб):
— спеціалісти служби охорони праці;
— представники юридичної, виробничих,
технічних служб;
— представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань
охорони праці;
— за необхідності страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України;
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— викладачі охорони праці, які проводили
навчання.
Крім того, за потреби комісії можуть створюватися в окремих структурних підрозділах, і в
цьому випадку їх очолюють керівник відповідного підрозділу чи його заступник.
У випадку спеціального навчання, перевірка знань з питань охорони праці, також здійснюється відповідними комісіями, а саме:
— комісією підприємства (якщо навчання
проводилось безпосередньо на підприємстві);
— комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю відповідних профспілок (якщо навчання проводилось у навчальному
центрі);
— комісією, створеною наказом вищого органу (якщо навчання проводилось у галузевому
навчальному центрі).
Формою перевірки знань з питань охорони
праці працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори,
модульні тести тощо), залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді усного або
письмового опитування.
Також тестування, залік або іспит можуть
проводитися у формі дистанційної перевірки
знань (шляхом передачі відео-, аудіо-, графічної
та текстової інформації у синхронному режимі).
Така перевірка може здійснюватися за умови:
— забезпечення візуальної аутентифікації
того, хто проходить перевірку знань з питань
охорони праці;
— особистої присутності членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
Результат перевірки знань з питань охорони
праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці згідно з додатком 1 до Типового положення
№ 15.
Особам, які під час перевірки знань з охорони
праці виявили задовільні результати, видається
посвідчення про перевірку знань з питань
охорони праці згідно з додатком 2 до Типового
положення № 15. При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік
основних нормативно-правових актів з охорони
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праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.
Питання щодо необхідності видачі посвідчень
про перевірку знань з питань охорони праці на
підприємстві або необхідності працівникам мати
їх при собі під час виконання трудових обов’язків
вирішується роботодавцем. При цьому видача
відповідних посвідчень за результатами навчання і перевірки знань з питань охорони праці
на своєму підприємстві є обов’язковою лише
тим працівникам, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.
У випадку незадовільних результатів перевірки знань з питань охорони праці відповідні
працівники протягом одного місяця повинні
пройти повторне навчання й повторну перевірку знань. При цьому роботодавець має право
притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності (наприклад, оголосити догану),
оскільки, відповідно до ст. 14 Закону № 2694,
кожен працівник повинен знати та виконувати
вимоги нормативно-правових актів з охорони
праці.
Якщо працівник не пройшов і повторної перевірки знань, то він може бути переведений на
іншу роботу, виконання якої не вимагає проходження навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, або може бути звільнений у встановленому порядку з роботи.
Також слід зазначити, що організаційне забезпечення роботи комісії (організація проведення перевірки знань з питань охорони
праці, оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік посвідчень про перевірку знань з питань охорони
праці) покладається на суб’єкт господарювання, яким проводилось навчання з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.
Перелік основних документів з питань навчання з охорони праці та перевірки знань, які
оформлюються відповідно до конкретних норм
законодавства, і які можуть бути перевірені у
разі аудиту організації навчання з охорони праці на підприємстві, наведено у Таблиці 1.
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Таблиця 1

Документи з питань навчання з охорони праці та перевірки знань
Нормативно-правовий акт

Документи, які оформлюються

п. 3.2. Типового положення № 15

Положення підприємства про навчання з питань охорони праці.
Оприлюднені роботодавцем плани-графіки проведення навчання та перевірки знань
з питань охорони праці.
п. 3.3. Типового положення № 15
Документи (обов’язки у посадових інструкціях, накази про призначення відповідальних осіб), що підтверджують наявність на підприємстві працівників, зокрема, кадрових служб, яким доручено організацію навчання та перевірки знань з питань охорони
праці працівників, у т. ч. під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві.
п. 3.4. Типового положення № 15
Документи щодо створення навчальних груп.
Навчально-тематичні плани і програми.
Форми навчальної документації та порядок їх ведення.
п. 3.9., 3.10. Типового положення № 15 Наказ роботодавця про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
Документи, що підтверджують проходження членами комісії навчання та перевірки
знань з питань охорони праці.
п. 3.11. Типового положення № 15
Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників з урахуванням специфіки виробництва, який складений членами комісії та затверджений роботодавцем.
п. 3.12. Типового положення № 15
Розроблені і затверджені тести, екзаменаційні білети для проведення усного або
письмового опитування тощо.
п. 3.13. Типового положення № 15
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони.
Оформлені посвідчення.
Документи (накази та інші), що підтверджують не допуск до роботи працівників, у
п. 3.16. Типового положення № 15
тому числі посадових осіб. які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з
питань охорони праці.
п. 4.3. Типового положення № 15
Навчальні плани та програми спеціального навчання, які розроблені з урахуванням
конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників і
затверджені наказом (розпорядженням) роботодавця.
п. 5.1. Типового положення № 15
Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань
охорони праці під час прийняття на роботу і періодично.
Типовий тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб.

Інструктажі з питань охорони праці
Своєрідною формою навчання з питань охорони праці є і різні інструктажі. Згідно з п. 6.1.
Типового положення № 15 працівники, під час
прийняття на роботу та періодично, повинні
проходити на підприємстві інструктажі:
— з питань охорони праці;
— з питань надання домедичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків;
— з правил поведінки та дій при виникненні
аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.
За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на:
 Вступний інструктаж, який проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні,
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що спеціально для цього обладнано, спеціалістом служби охорони праці (або іншим фахівцем
відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця, який в установленому Типовим положенням № 15 порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці) з:
— усіма працівниками, які приймаються на
постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх
освіти, стажу роботи та посади;
— працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню
участь у виробничому процесі або виконують
інші роботи для підприємства;
— учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження навчання;
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— екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.
 Первинний інструктаж, який проводиться до початку роботи індивідуально або з
групою осіб одного фаху безпосередньо на робочому місці з працівником:
— новоприйнятим (постійно чи тимчасово)
на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;
— який переводиться з одного структурного
підрозділу підприємства до іншого;
— який виконуватиме нову для нього роботу;
— відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.
 Повторний інструктаж, який проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які
виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу в
терміни, визначені нормативно-правові акти з
охорони праці , але не рідше:
— на роботах підвищеної небезпеки — 1 раз
на 3 місяці;
— для решти робіт — 1 раз на 6 місяців.
 Позаплановий інструктаж, який проводиться з працівниками на робочому місці або
в кабінеті охорони праці:
— при введенні в дію нових або переглянутих
нормативно-правових актів з охорони праці, а
також при внесенні змін та доповнень до них;
— при зміні технологічного процесу, заміні
або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони
праці;
— при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що
призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
— при перерві в роботі виконавця робіт більш
ніж на 30 календарних днів — для робіт підвищеної небезпеки, а для решти робіт — понад 60
днів.
 Цільовий інструктаж (обсяг і зміст визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться), який проводиться з працівниками:
— при ліквідації аварії або стихійного лиха;
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— при проведенні робіт, на які відповідно до
законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Стажування та дублювання
Після проходження первинного інструктажу
новоприйняті на підприємство працівники
згідно з п. 7.1. Типового положення № 15 до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених працівників пройти:
— стажування (набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і
обов’язків на робочому місці підприємства після
теоретичної підготовки до початку самостійної
роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця) протягом не менше 2 – 15 змін;
— дублювання (самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов’язків на
робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов’язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань) протягом не менше шести змін.
Стажування або дублювання проводиться, як
правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативноправовими актами з охорони праці.
Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки
знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) працівник допускається
до самостійної роботи, про що робиться запис
у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та
протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом (розпорядженням)
може бути продовжено на термін не більше двох
змін.
Перелік основних документів з інструктажів,
стажування (дублювання), які оформлюються
відповідно до конкретних норм законодавства, і
які можуть бути перевірені у разі аудиту організації навчання з охорони праці на підприємстві,
наведено у Таблиці 2.
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Таблиця 2

Документи з інструктажів з охорони праці, стажування (дублювання)
Нормативно-правовий акт

Документи, які оформлюються

п. 6.3. Типового положення № 15 Наказ (розпорядження) роботодавця про проведення вступного інструктажу.
Програма проведення вступного інструктажу з охорони праці, затверджена роботодавцем.
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Відмітка про проведення вступного інструктажу у наказі про прийняття працівника на роботу.
п. 6.10. Типового положення № 15 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (сторінки журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою).
п. 6.11. Типового положення № 15 Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу.
п. 7.3. Типового положення № 15 Наказ (розпорядження) роботодавця про допуск працівника до стажування (дублювання).
п. 7.4. Типового положення № 15 Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а
також тривалість стажування (дублювання), які визначені керівником підприємства відповідно до нормативних документів з охорони праці.
п. 7.5. Типового положення № 15 Наказ (розпорядженням) роботодавця, про звільнення від проходження стажування (дублювання) відповідного працівника (за наявності такого).
п. 7.6. Типового положення № 15 Програма стажування (дублювання) за конкретною професією, яка розроблена і затверджена в усталеному порядку.
п. 7.9. Типового положення № 15 Наказ (розпорядження) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) про допуск
до самостійної роботи (після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці) і запис у журналі реєстрації інструктажів
або
Наказ (розпорядженням) про продовження стажування (дублювання) на термін не більше
двох змін.

Також слід зазначити, що допуск до окремих
видів робіт, крім зазначених нормативно-правових актів з охорони праці «загального характеру», може також регулюватися і відповідними документами більш вузького характеру, наприклад,
Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України і
Комітетом по нагляду за охороною праці від
9 січня 1998 р. № 4.
Зокрема у п. 1.2. згаданих Правил № 4, дається
визначення такого поняття, як «Роботи спеціаль-
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ні», тобто роботи, до яких ставлять додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці. До зазначених робіт допускаються особи, які пройшли спеціальне
навчання і перевірку знань з безпечних методів та прийомів виконання спеціальних робіт і
мають в кваліфікаційному посвідченні відповідний запис.

Любов ГУЩІНА,
консультант з кадрового
діловодства
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Працівники, які пов’язані
з навчанням інших працівників:
їхні посади та обов’язки
У процесі організації професійного навчання працівників кадровикам підприємств, установ, організацій (далі — підприємство), серед іншого, доводиться
вирішувати різні питання, що пов’язані з професійною класифікацією працівників, які беруть участь в організації і здійсненні професійного навчання працівників, — зокрема, брати участь у визначенні назв посад таких працівників для
штатного розпису та інших організаційних документів підприємства, розробленні відповідних розділів положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників щодо їх відповідних функцій, обов’язків, прав і відповідальності. Подібними ж питаннями доводиться займатися і кадровикам закладів
освіти стосовно працівників, які здійснюють навчання працівників інших підприємств. Дізнайтеся, які ж назви посад можуть застосовуватися у штатних
розписах підприємств та закладів освіти для зазначених працівників і які основні завдання, обов’язки, права та відповідальність передбачені для них у відповідних нормативно-правових та нормативно-технічних актах.

Розподіл працівників
у сфері освіти та професійного
навчання на окремі категорії
Зауважимо, що усіх працівників, які належать
до сфери освіти та професійного навчання, можна розподіляти (класифікувати) на різні професійні категорії (групи) залежно від різних чинників. Так, відповідно до основних нормативноправових актів сфери професійної класифікації,
а саме Національного класифікатора України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП),
працівників у сфері освіти та професійного навчання, як і усіх інших працівників, можна розподіли на такі основні професійні групи:
— Керівники;
— Професіонали;
— Фахівці;
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— Технічні службовці;
— Робітники.
Також відповідно до законодавства про освіту
працівників, які безпосередньо пов’язані з
освітнім процесом, можна розподіляти на
працівників відповідних видів (типів) закладів освіти, наприклад:
— вищої освіти;
— професійної (професійно-технічної) освіти;
— середньої освіти;
— дошкільної освіти.
Крім того, існують відповідні специфічні
для сфери освіти категорії працівників (які
також, як правило, пов’язані із відповідними типами (видами) закладів освіти), зокрема:
— наукові працівники;
— науково-педагогічні працівники;
— педагогічні працівники.
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Особливості працівників, які належать до зазначених специфічних професійних категорій,
зокрема передбачені для них права та обов’язки,
детально врегульовані як у «загальному» Законі
України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р.
№ 2145-VIII (далі — Закон № 2145), так і у відповідних спеціальних законодавчих актах — Законах України «Про вищу освіту» від 1 липня
2014 р. № 1556-VII (далі — Закон № 1556), «Про
професійно-технічну освіту» від 10 лютого
1998 р. № 103/98 (далі — Закон № 103/98),
«Про загальну середню освіту» від 13 травня
1999 р. № 651-XIV тощо.

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Також доречні питання можуть регулюватися
і відповідними підзаконними нормативноправовими актами. Наприклад, для визначення
конкретних назв посад працівників, які належать до окремих специфічних професійних категорій, від чого можуть залежати їхні права на
надбавки до заробітної плати, додаткову відпустку тощо застосовуються спеціальні переліки, приміром, Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від
14 червня 2000 р. № 963 (далі — Перелік № 963)
(див. Додаток).
Додаток

Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників згідно з Переліком № 963
1. Посади педагогічних працівників.
1.1. Директор, завідувач, завідувач філією, заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи,
начальник вищого навчального закладу I та II рівня акредитації, професійно-технічного навчального закладу, загальноосвітнього
навчального закладу, навчального закладу для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, дошкільного навчального закладу, позашкільного навчального закладу (на якого поширюються умови оплати праці працівників установ і закладів
освіти), навчально-методичної, методичної, науково-методичної установи, навчального закладу післядипломної освіти, приймальника-розподільника для дітей органу Національної поліції, притулку для дітей, центру соціально-психологічної реабілітації дітей,
психолого-медико-педагогічної консультації, інклюзивно-ресурсного центру, ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти,
навчально-виробничого (міжшкільного) комбінату (центру), школи – дитячого садка, інших навчально-виховних комплексів
(об’єднань); їх заступники з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчальновиробничої роботи; заступники директора з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи центрів професійної, медичної,
фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів.
1.2. Завідувач: логопедичного пункту, інтернату при школі, заочного відділення школи, фільмотеки, навчально-консультаційного пункту, відділення навчального закладу, навчально-методичного кабінету (лабораторії); завідувач, керівник виробничої (навчальної) практики, фізичного виховання, навчально-виробничої (навчальної) майстерні, відділу (лабораторії, кабінету, частини) з
основного напряму діяльності, його заступник; завідувач навчальної (педагогічної) частини закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення.
1.3. Вчителі, викладачі всіх спеціальностей, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вчителя-реабілітолога, старший викладач вищого навчального закладу I і II рівня акредитації, майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання, старший вихователь, вихователь, асистент вихователя дошкільного
навчального закладу, соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами, логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення, методист, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, керівник гуртка, секції, студії, інших форм
гурткової роботи; концертмейстер, художній керівник, культорганізатор, акомпаніатор, екскурсовод, інструктор з туризму закладів
освіти; старший вожатий, вожатий, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури, інструктор з праці, інструктор слухового кабінету, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, старший керівник та керівник туристських груп
(походу, екскурсії, експедиції) у позашкільних закладах; старший майстер у професійно-технічному навчальному закладі, перекладач-дактилолог; помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму у закладах освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації.
2. Посади науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації.
Керівник (ректор, президент тощо), заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент), діяльність якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом, керівник філіалу, заступники
керівника філіалу (діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), керівник закладу
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (у тому числі з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста),
обов’язковість підвищення кваліфікації яких передбачена законом, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов’язана з
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Додаток. Закінчення
навчально-виховним або науковим процесом), завідувач кафедрою — професор, професор, доцент, старший викладач, викладач,
асистент, викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового
інституту у складі вищого навчального закладу IV рівня акредитації, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов’язана з
навчально-виховним або науковим процесом), вчений секретар, завідувач: докторантурою, аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим відділенням.

Зауважимо, що під час застосування назв посад з таких переліків, на практиці у кадрових документах слід обов’язково уточнювати відповідні найменування у КП (якому мають відповідати
кадрові документи), адже між такими переліками і КП іноді можуть бути певні розбіжності, як
правило, технічного характеру. Наприклад, у
Переліку № 963 зазначено «завідувач: докторантурою, аспірантурою, ординатурою» тощо, а у
КП — «Завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури, докторантури)» (з кодом КП 1229.4).
Окремі назви посад з переліків можуть бути і
відсутні у КП (наприклад, «заступники керівника
філіалу (діяльність яких безпосередньо пов’язана
з навчально-виховним або науковим процесом)»), але при цьому вони також будуть відповідати КП, адже їх утворення передбачено згідно
з нормами Приміток 1, 2 Додатку В до КП (похідні і «розширені» назви) від відповідних узагальнених назв у КП, наприклад від:
— «Директор філіалу (філії)» (з кодом КП
1210.1);
— «Начальник філіалу (філії)» (з кодом КП
1210.1).

Керівництво закладами освіти
Як зазначалося вище, специфічні обов’язки
(права, відповідальність тощо) працівників певних типів (видів) закладів освіти можуть визначатися у спеціальних актах законодавства. У той
же час загальним законодавством про освіту передбачені і «загальні» обов’язки (права, відповідальність тощо) відповідних категорій працівників усіх закладів освіти незалежно від їх типу
(виду), які слід враховувати під час складання
посадових інструкцій, положень про структурні
підрозділи та інших документів підприємства.
Зокрема, у ст. 24 Закону № 2145 йдеться про
управління закладом освіти і зазначається, що
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управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:
— засновник (засновники);
— керівник закладу освіти;
— колегіальний орган управління закладу
освіти;
— колегіальний орган громадського самоврядування;
— інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.
Для керівників закладів освіти та відповідних інших юридичних осіб, що можуть бути
пов’язані з професійним навчанням працівників, у КП передбачені різні професійні назви робіт, основними з яких є (для всіх наведених прикладів код КП — 1210.1):
— «Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.)»;
— «Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.)»;
— «Директор кабінету (методичного, навчально-методичного)»;
— «Директор навчально-виробничого комбінату»;
— «Директор навчально-виховного закладу
(середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.)»;
— «Директор навчального (навчально-тренувального) центру»;
— «Директор навчального пункту»;
— «Директор навчально-курсового комбінату»;
— «Начальник навчального (навчально-тренувального) центру».
Кадровикам слід звернути увагу на те, що у
Законі № 2145 розмежовуються права і обов’язки
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(повноваження) засновника (засновників) закладу освіти і його керівника, які не слід плутати
(хоча засновник також має право і делегувати
свої окремі повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній)
раді закладу освіти). Зокрема, серед іншого, засновник:
— затверджує установчі документи закладу
освіти, їхню нову редакцію та зміни до них;
— укладає строковий трудовий договір
(контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому
законодавством та установчими документами
закладу освіти;
— розриває строковий трудовий договір
(контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством
та установчими документами закладу освіти;
— затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку,
визначених законодавством;
— здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;
— здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти тощо.
При цьому засновник або уповноважена ним
особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його
автономних прав, визначених законом та установчими документами.
Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську
та іншу діяльність закладу освіти, і зокрема,
серед іншого, в межах наданих йому повноважень:
— організовує діяльність закладу освіти;
— вирішує питання фінансово-господарської
діяльності закладу освіти;
— призначає на посаду та звільняє з посади
працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
— забезпечує організацію освітнього процесу
та здійснення контролю за виконанням освітніх
програм;
— забезпечує функціонування внутрішньої
системи забезпечення якості освіти;
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— забезпечує умови для здійснення дієвого та
відкритого громадського контролю за діяльністю
закладу освіти;
— сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
— сприяє здоровому способу життя здобувачів
освіти та працівників закладу освіти;
— здійснює інші повноваження, передбачені
законом та установчими документами закладу
освіти.
Зауважимо, що хоча загальним законодавством про освіту визначене широке коло загальних обов’язків (прав, відповідальності тощо) керівників усіх закладів освіти, у той же час кваліфікаційні вимоги для цих керівників, а також
порядок їх обрання (призначення) на посади можуть значно різнитися у залежності від видів (типів) закладів освіти і визначаються, як правило,
спеціальними законами та установчими документами закладу освіти, наприклад, згідно зі:
• ст. 42 Закону № 1556 кандидат на посаду
керівника закладу вищої освіти:
— має вільно володіти державною мовою;
— повинен мати вчене звання та науковий
ступінь (для закладів вищої освіти мистецького
спрямування — вчене звання та науковий ступінь або ступінь доктора мистецтва);
— повинен мати стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10
років;
— призначається на свою посаду за конкурсом, обирається шляхом таємного голосування
відповідними особами (науково-педагогічними
працівниками, представниками інших працівників, студентів тощо) строком на п’ять років у
порядку, передбаченому Законом № 1556 і статутом закладу (у приватному закладі вищої
освіти процедури обрання чи призначення керівників можуть визначатися статутом закладу
без дотримання вимог Закону № 1556);
• ст. 24 Закону № 103/98 керівника (директора) державного закладу професійно-технічної освіти призначає за конкурсом центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері освіти, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади,
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а інших форм власності — засновником закладу.
При цьому у Законі № 103/98 не встановлено
конкретних кваліфікаційних вимог до керівника
закладу, але зазначається, що керівники професійно-технічних навчальних закладів усіх форм
власності проходять атестацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
Разом з тим, у ст. 26 Закону № 2145 встановлені і загальні вимоги до керівників усіх закладів освіти незалежно від їх типів (видів):
— вільне володіння державною мовою;
— наявність вищої освіти.

Керівництво структурними
підрозділами закладів освіти
Також спеціальними актами законодавства
регулюються і питання керівництва структурними підрозділами закладів освіти. При цьому
найбільш повно (конкретно) ці питання врегульовано у Законі № 1556, у ст. 35 якого передбачені такі посади відповідних керівників разом з кваліфікаційними вимогами до них, їх
повноваженнями тощо:
• декан (начальник) факультету та директор (начальник) навчально-наукового інституту — здійснюють керівництво факультетом
або навчально-науковим інститутом відповідно,
у т. ч. видають розпорядження щодо діяльності
відповідного факультету (навчально-наукового
інституту), які є обов’язковими для виконання
всіма учасниками освітнього процесу факультету (навчально-наукового інституту). При цьому:
— вони не можуть перебувати на цих посадах
більш як два строки;
— вони повинні мати науковий ступінь та/
або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету (навчально-наукового інституту);
— їхні повноваження визначаються положенням про факультет (навчально-науковий інститут), яке затверджується вченою радою закладу
вищої освіти, при цьому частину своїх повноважень вони можуть делегувати своїм заступникам;
• завідувач (начальник) кафедри — здійснює керівництво кафедрою, забезпечує органі-
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зацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін,
здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та
науковою діяльністю викладачів тощо. При цьому він:
— не може перебувати на посаді більш як два
строки;
— повинен мати науковий ступінь та/або
вчене (почесне) звання відповідно до профілю
кафедри;
— обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою закладу вищої освіти
строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету (навчальнонаукового інституту) та кафедри.
Також у структурі закладів вищої освіти передбачені різні підрозділи, керівництво якими
здійснюють відповідні працівники, а саме підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів,
інститути післядипломної освіти, лабораторії,
навчально-методичні кабінети, ком-п’ютерні та
інформаційні центри, навчально-виробничі та
творчі майстерні, вчена і наглядова ради, різні
органи самоврядування, робочі органи тощо.
У КП також передбачені доречні професійні
назви робіт з відповідними кодами КП для працівників цієї категорії, наприклад:
— «Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.)» (код КП
1210.1);
— «Декан» (код КП 1229.4);
— «Директор центру підвищення кваліфікації» (код КП 1229.4);
— «Завідувач бази навчально-наукової» (код
КП 1229.4);
— «Завідувач відділення у коледжі» (код КП
1229.4);
— «Завідувач кабінету навчального» (код КП
1229.4);
— «Завідувач кафедри» (код КП 1229.4);
— «Завідувач курсів» (код КП 1229.4);
— «Завідувач лабораторії (освіта)» (код КП
1229.4);
— «Учений секретар» (код КП 1237.2).
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Викладацький склад
Найбільш чисельною категорією працівників, які безпосередньо задіяні у навчальному
процесі, є викладацький склад відповідних закладів освіти. Такі працівники у закладах вищої
освіти належать до категорії науково-педагогічних працівників та педагогічних працівників, а
у закладах професійної (професійно-технічної)
освіти — до педагогічних працівників.
Згідно із Законом № 2145 науково-педагогічні і педагогічні працівники мають як низку
спільних прав та обов’язків, так і специфічних,
які передбачені у спеціальних актах законодавства. Також для них встановлені і різні кваліфікаційні вимоги. Зокрема у:
— Законі № 1556 зазначається, що посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь
магістра. Крім того, статутом закладу вищої
освіти до них можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги. Також
укладенню трудового договору (контракту) з
науково-педагогічними працівниками, у т. ч.
з викладачами, старшими викладачами, доцентами передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою
закладу вищої освіти;
— Законі № 103/98 зазначено, що педагогічною діяльністю у професійно-технічних навчальних закладах та установах професійно-технічної освіти можуть займатися особи, які мають
відповідну професійну освіту та професійнопедагогічну підготовку, моральні якості й фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки
педагогічного працівника. Вимоги до педагогічного працівника визначаються кваліфікаційною
характеристикою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері трудових відносин за поданням центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері освіти.
У КП також передбачені відповідні професійні
назви робіт для працівників цієї категорії (які
можна розширювати відповідно до Приміток 1,
2 Додатку В до КП), наприклад:
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— «Доцент» (код КП 2310.1);
— «Професор» (код КП 2310.1);
— «Викладач вищого навчального закладу»
(код КП 2310.2);
— «Асистент» (код КП 2310.2);
— «Викладач професійного навчально-виховного закладу» (код КП 2320);
— «Викладач професійно-технічного навчального закладу» (код КП 2320);
— «Викладач театральних дисциплін» (код
КП 2320);
— «Викладач хореографічних дисциплін»
(код КП 2320);
— «Викладач хорових дисциплін» (код КП
2320);
— «Викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів)» (код КП
2320);
— «Викладач із соціальної педагогіки» (код
КП 2340);
— «Викладач (методи навчання)» (код КП
2351.2);
— «Викладач початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів» (код КП
3340).
У загальноосвітніх же та дошкільних навчальних закладах працюють вчителі і вихователі відповідно:
— «Вчитель загальноосвітнього навчального
закладу» (код КП 2320);
— «Вчитель загальноосвітнього навчального
закладу» (код КП 2331);
— «Вихователь дошкільного навчального закладу» (код КП 2332).

Професійне навчання
на виробництві
Працівників, які опікуються різними питаннями професійного навчання не у закладах освіти, а безпосередньо на виробництві,
можна умовно розподілити на дві категорії:
— працівники, які організовують професійне
навчання, а також здійснюють його методичне
забезпечення;
— працівники, які безпосередньо здійснюють
процес навчання співробітників, тобто відповідні викладачі, майстри, наставники тощо.
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Для першої групи працівників у КП передбачені такі основні вузькоспеціалізовані професійні назви робіт (а також з суміжних напрямків
діяльності) з відповідними кодами КП:
— «Начальник відділу підготовки кадрів» (код
КП 1232);
— «Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції» (код КП 2111.2);
— «Інженер з підготовки кадрів» (код КП
2412.2);
— «Професіонал з розвитку персоналу» (код
КП 2412.2);
— «Оцінювач професійної кваліфікації» (код
КП 2412.2);
— «Профконсультант» (код КП 2412.2);
— «Інженер з профадаптації» (код КП 2412.2).
Завдання та обов’язки працівників на зазначених посадах встановлюються на основі кваліфікаційних характеристик, що містяться у відповідних галузевих випусках ДКХП, де також
містяться і відповідні кваліфікаційні вимоги до
цих працівників, наприклад:
• «Начальник відділу підготовки кадрів»:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з підготовки кадрів — не менше 2 років;
• «Інженер з підготовки кадрів»:
— Провідний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
Стаж роботи за професією інженера з підготовки кадрів I категорії — не менше 2 років;
— I категорії: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для
магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з підготовки кадрів II категорії — не менше 2 років;
— II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи
за професією інженера з підготовки кадрів — не
менше 1 року;
— без категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст), без вимог
до стажу роботи.
Зауважимо, що відповідно до сучасного законодавства про освіту вимога наявності у працівника
«повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)» означає наявність у
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нього другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю відповідної галузі знань.
Для визначення професійних категорій другої
групи працівників можна звернутися до ст. 9 Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 р. № 4312-VI, де зазначається, що професійне навчання працівників
безпосередньо у роботодавця здійснюють викладачі, майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, які залучаються на умовах договору з надання освітніх
послуг. При цьому:
• Викладачі повинні мати повну вищу освіту
за відповідним напрямом і стаж роботи за відповідною спеціальністю не менш як три роки;
• Майстри виробничого навчання повинні
мати вищу освіту та стаж роботи за відповідною
спеціальністю не менш як три роки;
• Інструктори виробничого навчання зі
складу кваліфікованих робітників повинні мати
стаж роботи за професією не менш як три роки
та рівень кваліфікації (розряд, клас, категорію)
не нижчий, ніж передбачено навчальними планами і програмами, за якими здійснюється навчання робітників.
Подібні вимоги до відповідних працівників
передбачені і в Положенні про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної
політики України та Міністерства освіти і науки
України від 26 березня 2001 р. № 127/151, де
також додатково зазначається, що:
• Викладачами можуть бути викладачі з числа керівників, професіоналів та фахівців роботодавця, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти;
• Майстри виробничого навчання залучаються за умови курсового навчання;
• Кваліфіковані робітники (інструктори),
які залучаються до проведення виробничого навчання, за умови об’єднання робітників-учнів у
групи не менше 5 осіб, можуть бути звільнені
наказом роботодавця від основної роботи зі збереженням за ними середньої заробітної плати.
Склад зазначених працівників щорічно затверджується наказом роботодавця за погодженням із профспілковим комітетом. Крім
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того, викладачі з числа керівників, професіоналів та фахівців роботодавця, інструктори виробничого навчання підвищують кваліфікацію з
питань професійного навчання працівників не
рідше ніж один раз на п’ять років.
У КП передбачені такі основні професійні назви робіт з їхніми кодами КП для відповідних працівників (крім розглянутих вище викладачів):
— «Інструктор з праці» (код КП 2359.2);
— «Інструктор передових методів праці» (код
КП 2412.2);
— «Інструктор виробничого навчання робітників масових професій» (код КП 3340);
— «Інструктор з навчання практичній їзді»
(код КП 3340);
— «Інструктор виробничого навчання» (код
КП 3340);
— «Майстер виробничого навчання» (код КП
3340);
— «Майстер виробничого навчання водінню»
(код КП 3340);
— «Педагог професійного навчання» (код КП
3340);
— «Інструктор з навчання закладу ресторанного господарства» (код КП 5129);
— «Інструктор з індивідуального навчання
водінню» (код КП 5149).

Фахівці з неформального навчання
Окремо слід розглянути і осіб, які спеціалізуються на професійному навчанні (а також суміжних видах навчання) неформального характеру, тобто за власними програмами (методиками, планами тощо), а не такими, що
затверджені в установленому порядку роботодавцем, або закладами освіти. Здебільшого відповідні послуги з неформального професійного
навчання і підготовки надають за договором самозайняті особи або фізичні особи – підприємці,
які часто називають себе «бізнес-тренерами»
(іноді «коучами», «менторами» тощо), на відповідних тренінгах, курсах, семінарах, кейсах
тощо, у т. ч. за необхідності і безпосередньо на
робочому місці.
Зауважимо, що на цей час у КП зазначені назви посад не передбачені, тому їх не можна використовувати у кадровому діловодстві. Разом з
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тим, на практиці зазначені особи, як правило, не
працюють за наймом в якості штатних працівників підприємства за трудовим договором,
тому і проблем з їх кадровою документацією
практично не виникає. У договорах же цивільноправового характеру про надання своїх послуг
(про проведення відповідних бізнес-тренінгів,
кейсів, надання послуг з коучингу, менторингу і
т. ін.), а також у рекламних оголошеннях, засобах масової інформації, профільній літературі
тощо вони мають повне право називати себе,
«як їм заманеться».
Також відповідну діяльність з неформального
навчання та професійної підготовки можна віднести певною мірою до сфери консалтингу з різних питань (у т. ч. з питань професійного та особистісного зростання, збільшення і покращення
наявних професійних вмінь та навичок тощо),
для якої у КП передбачено цілий ряд спеціалізованих професійних назв робіт, які, до того ж,
можна і розширювати відповідно до Приміток 1,
2 Додатку В до КП, наприклад:
— «Консультант» (код КП 2419.2);
— «Профконсультант» (код КП 2412.2);
— «Консультант з ефективності підприємництва» (код КП 2419.2);
— «Консультант з маркетингу» (код КП
2419.2);
— «Консультант з раціоналізації виробництва» (код КП 2419.2);
— «Консультант з економічних питань» (код
КП 2441.2).
Тому у випадку необхідності прийняти на роботу на штатну посаду певного «бізнес-тренера»
або іншу особу з «неформальною» назвою професії, можна визначити його назву посади у
штатному розписі та інших документах кадрового характеру як консультанта з певних питань
або відповідного викладача чи майстра виробничого навчання.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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