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Список нормативно-правових актів та скорочень
 Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР
(далі — Закон № 103/98);
 Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV (далі —
Закон № 651);
 Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII (далі — Закон № 1060);
 Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII (далі — Закон № 1556);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки);
 Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон
№ 108/95);
 постанова КМУ «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку надання щорічної грошової
винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми
власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків» від 8 лютого 2017 р.
№ 67 (далі — Постанова № 67);
 постанова КМУ «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону
України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту»,
частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту»
від 31 січня 2001 р. № 78 (далі — Постанова № 78);
 постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 (далі — Постанова № 245);
 постанова КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 р. № 413 (далі —
Постанова № 413);
 постанова КМУ «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови КМУ від 30 серпня 2002 р.
№ 1298» від 14 грудня 2016 р. № 974 (далі — Постанова № 974);
 постанова КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» від 28 грудня 2016 р. № 1037 (далі — Постанова № 1037);
 постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (далі — Постанова № 1298);
 постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від
4 грудня 1981 р. № 1145 (далі — Постанова № 1145);
 постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — Постанова № 9);
 наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557);
 Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних
закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання
службових обов’язків, затверджений постановою КМУ від 5 червня 2000 р. № 898 (далі —
Порядок № 898);
Спецвипуск № 3/2017
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 Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів
бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28 лютого 2002 р. № 228 (далі —
Порядок № 228);
 Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів), інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам, та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346 (далі — Порядок
№ 346);
 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266);
 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від
8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100);
 Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14 червня 2000 р. № 963 (далі — Перелік № 963);
 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від
27 серпня 2010 р. № 778 (далі — Положення № 778);
 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств,
установ, організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 (далі — Положення № 43);
 Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом
Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (далі — Типове положення);
 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена
наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 (далі — Інструкція № 102);
 Інструкція щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР «Про порядок та умови
суміщення професій (посад)» від 4 грудня 1981 р., затверджена Держкомпраці СРСР,
Міністерством фінансів СРСР, Секретаріатом ВЦРПС 14 травня 1982 р. № 53-ВЛ (далі —
Інструкція № 53);
 Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р.
№ 455 (далі — Типові правила);
 Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників
освіти і науки України на 2016–2020 роки, зареєстрована Міністерством соціальної політики
України 15 грудня 2016 р. за № 31 (далі — Галузева угода);
 Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 (далі — КП);
 Міністерство освіти і науки України (далі — МОН);
 нормативно-правові акти (далі — НПА);
 вищі навчальні заклади (далі — ВНЗ);
 професійно-технічні навчальні заклади (далі — ПТНЗ).
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Законодавство про освіту:
основні положення

Основні нормативно-правові акти
сфери освіти
Законодавство про освіту базується на Законі
№ 1060, Законі № 1556, Законі № 651, Законі
№ 103/9 тощо.
Закон № 1060 містить загальні норми законодавства про освіту, які стосуються працівників усіх навчальних закладів незалежно від
їх типів і видів, а також громадян щодо їхніх
прав та обов’язків у сфері освіти. Наприклад,
у статті 8 цього Закону містяться положення
щодо навчально-виховного процесу та громадсько-політичної діяльності в усіх навчальних
закладах. Ці норми мають враховуватися під
час розробки локальних нормативних актів
та/або проектів кадрових рішень стосовно
прав та обов’язків працівників навчальних
закладів, які беруть участь у навчально-виховному процесі, а також учнів чи студентів таких
закладів. Зокрема, статтею 8 Закону № 1060
визначено, що:
 навчально-виховний процес у навчальних
закладах є вільним від втручання політичних
партій, громадських, релігійних організацій;
 залучення учнів, студентів до участі в
політичних акціях і релігійних заходах під час
навчально-виховного процесу не допускається;
 належність особи до будь-якої політичної
партії, громадської, релігійної організації, що
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діють відповідно до Конституції України, не є
перешкодою для її участі в навчально-виховному процесі;
 учні, студенти, працівники освіти можуть
створювати в навчальних закладах первинні
осередки громадських організацій, членами
яких вони є.
Склад учасників навчально-виховного
процесу конкретизовано в статті 50 Закону
№ 1060:
 діти дошкільного віку, вихованці, учні,
студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні
ординатори, аспіранти, докторанти;
 керівні, педагогічні, наукові, науковопедагогічні працівники, спеціалісти;
 батьки або особи, які їх замінюють, батьки — вихователі дитячих будинків сімейного типу;
 представники підприємств, установ,
кооперативних, громадських організацій, які
беруть участь у навчально-виховній роботі.

Професійні категорії в закладах
освіти
Згідно зі статтею 20 Закону № 1060 навчальний
заклад очолює його керівник (директор, ректор,
президент, завідувач тощо), порядок призначення якого залежить в основному від форми
власності та підпорядкування цього закладу.
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Про основні принципи кадрового забезпечення навчальних закладів та про вимоги
до окремих професійних категорій йдеться у
статті 54 Закону № 1060:
 педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями,
які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дає змогу
виконувати службові обов’язки;
 педагогічну діяльність у навчальних
закладах здійснюють педагогічні працівники,
у ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації та закладах
післядипломної освіти — науково-педагогічні
працівники (перелік посад педагогічних та
науково-педагогічних працівників встановлюється КМУ);
 педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в т. ч. за контрактом
на основі конкурсного відбору;
 педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень
його кваліфікації, присвоюються категорії,
педагогічні звання. Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється МОН (перелік категорій і звань педагогічних працівників,
порядок їх присвоєння визначаються КМУ).
Рішення атестаційної комісії є підставою для
звільнення педагогічного працівника з роботи
в порядку, встановленому законодавством.
У статті 21 цього Закону йдеться про працівників психологічної служби в системі освіти
і зазначено, що психологічне забезпечення
навчально-виховного процесу в навчальних
закладах здійснюють практичні психологи, які
за своїм статусом належать до педагогічних
працівників.
Звертаємо увагу на те, що в частині другій
статті 55 Закону № 1060 зазначено, що відволікання педагогічних та науково-педагогічних працівників від виконання професійних
обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
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Права та обов’язки педагогічних і
науково-педагогічних працівників
На особливу увагу заслуговують норми статей
55–56 Закону № 1060 щодо педагогічних і
науково-педагогічних працівників, які слід
враховувати під час розробки в навчальних
закладах статуту, положення про окремі структурні підрозділи, посадових інструкцій тощо.
Педагогічні та науково-педагогічні працівники
мають право на:
 захист професійної честі, гідності;
 вільний вибір форм, методів, засобів
навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 індивідуальну педагогічну діяльність;
 участь у громадському самоврядуванні;
 користування подовженою оплачуваною
відпусткою;
 забезпечення житлом у першочерговому
порядку, пільгові кредити для індивідуального
та кооперативного будівництва;
 придбання для працюючих у сільській
місцевості основних продуктів харчування за
цінами, встановленими для працівників сільського господарства;
 одержання службового житла;
 підвищення кваліфікації, перепідготовку,
вільний вибір змісту, програм, форм навчання,
навчальних закладів, установ та організацій, що
здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.
Окремі із зазначених прав, а також деякі
інші підкріплені державними гарантіями, про
які йдеться в статті 57 Закону № 1060, у т. ч.
щодо встановлення підвищених посадових
окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені та вчені звання, виплати надбавок тощо. Також статтею 58 Закону № 1060
визначено, що за особливі трудові заслуги
педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними
нагородами, відзначені знаками, грамотами,
іншими видами морального та матеріального
заохочення.

Кадровик України

Законодавство про освіту: основні положення

Згідно зі статтею 56 Закону № 1060 педагогічні та науково-педагогічні працівники
зобов’язані:
 постійно підвищувати професійний
рівень, педагогічну майстерність, загальну
культуру;
 забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, курсантами,
слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами навчальних програм на
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня
та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей
дітей, учнів, студентів;
 виховувати в дітей і молоді повагу до
батьків, жінки, старших за віком, народних
традицій і звичаїв, національних, історичних,
культурних цінностей України, її державного
та соціального устрою, дбайливе ставлення
до історико-культурного та природного сере
довища країни;
додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;
 захищати дітей, молодь від будь-яких
форм фізичного або психічного насильства,

запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

Основні поняття в системі освіти
За статтею 28 Закону № 1060 система освіти
в Україні складається з:
 навчальних закладів;
 наукових, науково-методичних і методичних установ;
 науково-виробничих підприємств;
 державних і місцевих органів управління
освітою та самоврядування в галузі освіти.
Також у системі освіти для її характеристики використовуються різні поняття, які
іноді дуже схожі. Важливо в них не заплутатися під час вивчення певних документів сфери
освіти та праці, а також використання та
розроблення деяких локальних нормативних
документів, які так чи інакше можуть стосуватися освіти працівників або кандидатів на
вакантні посади під час підбору персоналу
(таблиця).
.

Основні поняття в системі освіти України
Структура освіти
(ст. 29 Закону
№ 1060)

Освітні рівні
(частина перша
ст. 30 Закону
№ 1060)

 дошкільна осві-  дошкільна
та;

освіта;
 загальна серед-  початкова
ня освіта;
загальна освіта;
 позашкільна
 базова
освіта;
загальна серед професійно-тех- ня освіта;
нічна освіта;
 повна
загальна серед вища освіта;
 післядипломна ня освіта;
освіта;
 професійнотехнічна освіта;
 самоосвіта
 вища освіта

Спецвипуск № 3/2017

Рівні вищої освіти
(ст. 5 Закону
№ 1556)

 початковий

рівень (короткий
цикл) вищої освіти;
 перший (бакалаврський) рівень;
 другий (магістерський) рівень;
 третій
(освітньонауковий) рівень;
 науковий рівень

Освітньокваліфікаційні рівні
та ступені
(частина друга ст.
30 Закону № 1060)

Наукові ступені
(ст. 31 Закону
№ 1060)

Вчені звання
(ст. 32 Закону
№ 1060)

 кваліфікований

 доктор
 старший
робітник;
філософії;
дослідник;
 молодший спеці-  доктор наук  доцент;
аліст;
 професор
 молодший бакалавр;
 бакалавр;
 магістр;
 доктор філософії;
 доктор наук
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Слід звернути увагу на те, що після ухвалення в 2014 р. нової редакції Закону України «Про
вищу освіту» змінилися деякі звичні поняття
(терміни) сфери освіти, які все ще збереглися в окремих НПА та нормативно-технічних
документах сфери праці, зокрема в розділі
«Кваліфікаційні вимоги» раніше затверджених
кваліфікаційних характеристик і посадових
інструкцій. Наприклад:
 рівні вищої освіти, що були передбачені
Законом № 2984 (неповна вища освіта; базова
вища освіта; повна вища освіта), було замінено
на чинні рівні освіти;
 поняття «освітньо-кваліфікаційні рівні»
замінено на поняття «ступені вищої освіти»
(в системі вищої освіти);
 ступінь «кандидат наук» замінено на
науковий ступінь «доктор філософії»;
 звання «старший науковий співробітник»
замінено на вчене звання «старший дослідник».
Крім того, Законом України «Про вищу
освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ, який
втратив чинність, було передбачено й окремий освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», але на цей час підготовка фахівців за
цим рівнем поступово припиняється, а раніше
отримана вища освіта за цим рівнем (повна
вища освіта) прирівнюється до вищої освіти
ступеня «магістр». Аналогічно ці норми застосовуються і щодо освітньо-кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст» (початкова вища
освіта), який прирівнюється до освітнього ступеня «молодший бакалавр».

Окремі види освіти
Найчастіше доводиться мати справу з такими
видами освіти, як професійно-технічна, вища
та післядипломна. У зв’язку з цим може стати
у пригоді знання специфіки згаданих видів
освіти. Так, згідно зі статтею 40 Закону № 1060
професійно-технічна освіта:
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 забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів,
здібностей, а також допрофесійну підготовку,
перепідготовку, підвищення їхньої кваліфікації;
 здійснюється на базі повної загальної
середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати
повну загальну середню освіту.
За статтею 41 Закону № 1060 професійно-технічні навчальні заклади здійснюють
підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації громадян не лише за державним
замовленням, а й за угодами з підприємствами, об’єднаннями, установами, організаціями,
окремими громадянами. Випускникам ПТНЗ
відповідно до їхнього освітньо-кваліфікаційного рівня присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» із набутої професії відповідного розряду (категорії), а з акредитованого
напряму (спеціальності) може присвоюватися
кваліфікація «молодший спеціаліст».
Фахівці у ВНЗ (університет, академія, інститут, коледж) можуть готуватися з відривом
(очна), без відриву від виробництва (вечірня,
заочна) та шляхом поєднання цих форм, а з
окремих спеціальностей — екстерном.
Зауважимо, що громадяни вступають до
ВНЗ на конкурсній основі на підставі здібностей
незалежно від форми власності навчального
закладу та джерел оплати за навчання. Тобто зі
змісту статті 42 Закону № 1060 можна зробити
висновок, що підприємство не може укласти
угоди із ВНЗ про вступ до нього свого працівника, але може укласти угоду про оплату його
навчання, якщо працівник вступить до закладу
на конкурсній основі.
Відповідно до статті 47 Закону № 1060
післядипломна освіта — це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки
особи шляхом поглиблення, розширення та
оновлення її знань, умінь і навичок на основі
здобутої раніше вищої освіти (спеціальності)
або професійно-технічної освіти (професії) та
практичного досвіду.
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Післядипломна освіта включає:
 спеціалізацію — профільна спеціалізована
підготовка з метою набуття особою здатності
виконувати окремі завдання та обов’язки, що
мають особливості в межах спеціальності;
 перепідготовку — професійне навчання,
спрямоване на оволодіння іншою професією
працівниками, які здобули первинну професійну підготовку;
 підвищення кваліфікації — підвищення
рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові
завдання та обов’язки шляхом набуття нових
знань і вмінь у межах професійної діяльності
або галузі знань;
 стажування — набуття особою досвіду
виконання завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань.
Формами післядипломної освіти можуть
бути:
 професійне навчання працівників робітничим професіям (передбачає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації робітників і може здійснюватися
безпосередньо в роботодавця або організовуватися на договірних умовах у ПТНЗ, на підприємствах, в установах, організаціях, а працівників,
які за класифікацією професій належать до
категорій керівників, професіоналів і фахівців, —
перепідготовку, стажування, спеціалізацію та
підвищення кваліфікації та може організовуватися на договірних умовах у ВНЗ);
 асистентура-стажування (проводиться в
університетах, академіях, інститутах і є основ
ною формою підготовки науково-педагогічних,
творчих і виконавських фахівців мистецького
спрямування);
 інтернатура (проводиться в університетах, академіях, інститутах і є обов’язковою
формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для
отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або
провізора-спеціаліста);

Спецвипуск № 3/2017

Особам, яким присвоюються
освітньо-кваліфікаційні рівні
«кваліфікований робітник»,
«молодший спеціаліст», «бакалавр»
або «магістр», видаються дипломи
 лікарська резидентура (проводиться в
університетах, академіях, інститутах і є формою
спеціалізації лікарів-спеціалістів за певними
лікарськими спеціальностями винятково на
відповідних клінічних кафедрах для отримання
кваліфікації лікаря-спеціаліста згідно з переліком лікарських спеціальностей, затвердженим
центральним органом виконавчої влади у сфері
охорони здоров’я);
 клінічна ординатура (проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових
установах і є формою підвищення кваліфікації
лікарів-спеціалістів, які пройшли підготовку в
інтернатурі та/або резидентурі за лікарською
спеціальністю) тощо.

Види документів про освіту
У процесі практичної діяльності (під час оцінювання кандидатів на посаду, прийняття на
роботу, атестації працівників тощо) доводиться
мати справу із різними документами про освіту, тому слід знати й вимоги законодавства до
таких документів. Статтею 27 Закону № 1060
передбачено, що випускнику державного
або іншого акредитованого (атестованого)
навчального закладу видається документ про
освіту встановленого зразка, який затверджується КМУ.
Крім того, у статті 47 Закону № 1060 зазначено, що особа, яка успішно пройшла навчання
за програмою післядипломної освіти, отримує документ, зразок якого затверджується
засновником (засновниками) навчального
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Під час прийняття на роботу або
атестації працівників висновки
щодо відповідності документів
про освіту періоду СРСР сучасним
вимогам має зробити відділ кадрів
або атестаційна комісія
підприємства після ретельного
вивчення як цих документів про
освіту, так і сучасних
закладу або уповноваженим ним (ними) органом. Наприклад, отримання базової загальної середньої освіти підтверджує свідоцтво,
а отримання повної загальної середньої освіти — атестат. Тим особам, яким присвоюються
освітньо-кваліфікаційні рівні «кваліфікований
робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр»
або «магістр», видаються дипломи.
Детальніша інформація щодо видів документів про середню та професійно-технічну
освіту, а також їх форми (вигляду) міститься в
постанові КМУ «Про документи про загальну
середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них» від 22 липня
2015 р. № 645. Зауважимо, що документи про
загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка й додатки до них, видані
до набрання чинності зазначеної постанови, є
дійсними та не підлягають обміну.
Інформацію щодо документів про вищу
освіту можна знайти і в постанові КМУ «Про
документи про вищу освіту (наукові ступені)
державного зразка» від 31 березня 2015 р.
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№ 193 та наказі Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження форм документів
про вищу освіту (наукові ступені) державного
зразка та додатків до них, зразка академічної
довідки» від 12 травня 2015 р. № 525.
Що стосується вчених звань, то інформація про них міститься в постанові КМУ «Деякі
питання реалізації статті 54 Закону України
«Про вищу освіту» від 19 серпня 2015 р. № 656.
Іноді можуть виникнути певні труднощі
щодо визначення відповідності рівнів освіти,
зазначених у документах про освіту радянського зразка, сучасним вимогам до окремих
професій. Це пов’язано з тим, що за часів СРСР
система освіти дещо відрізнялася від нинішньої.
Освіта в той час розподілялася на загальну та
спеціальну. Остання мала три рівні:
 вища;
 середня спеціальна;
 професійно-технічна.
Відповідність згаданих рівнів освіти сучасним
до цього часу не внормована, але в більшості
випадків вважається, що освітньо-кваліфікаційний рівень осіб із середньою спеціальною
освітою часів СРСР відповідає сучасним початковому та першому рівням вищої освіти, професійно-технічна освіта — сучасній професійнотехнічній, а вища — сучасному другому рівню
вищої освіти.
Отже, під час прийняття на роботу або атестації працівників висновки щодо відповідності
документів про освіту періоду СРСР сучасним
вимогам має зробити відділ кадрів або атестаційна комісія підприємства після ретельного
вивчення як цих документів про освіту, так і
сучасних (про підвищення кваліфікації, післядипломну освіту, курси тощо).
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Особливості призначення
на посаду педагогічних
працівників

П

едагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу державної та
комунальної форми власності призначаються на посаду органом управління
освітою за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу, приватної форми
власності — його власником.
Керує закладом його директор, який має
бути громадянином України, мати вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра,
стаж педагогічної роботи — не менше трьох років, успішно пройти атестацію керівних кадрів
навчальних закладів у порядку, встановленому
МОН. Призначаються на посаду керівника та
його заступників державного та комунального
закладів і звільняються з посади вказані особи
органом управління освітою згідно із законодавством.
Керівник приватного закладу та його заступники призначаються засновником (власником)
за погодженням з органом управління освітою
(п. 94 Положення № 778).
Педагогічним працівником повинна бути
особа з високими моральними якостями, яка
має педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність
і якість своєї роботи, фізичний і психічний стан
здоров’я якої дає змогу виконувати професійні
обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

Спецвипуск № 3/2017

До педагогічної діяльності не допускаються
особи, яким вона заборонена медичними показаннями або вироком суду. Перелік медичних
протипоказань до провадження педагогічної
діяльності встановлюється законодавством.
Призначення на посади педагогічних працівників гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв
(ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), спеціалізованих шкіл із поглибленим
вивченням окремих предметів може проходити
на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється закладом і затверджується
органом управління освітою.
Відповідно до статті 21 КЗпП трудовим договором є угода між працівником і власником, за
якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням
внутрішньому трудовому розпорядку, а власник
або уповноважений ним орган чи фізична особа
зобов’язується виплачувати працівнику заробітну
плату та забезпечувати умови роботи, необхідні
для виконання функціональних обов’язків, передбачених законодавством про працю, колективним
договором та угодою сторін.
На підставі статті 23 КЗпП трудовий договір
може бути укладений на невизначений строк
(безстроковий) або на визначений строк, установлений за погодженням сторін (строковий).
Строковий трудовий договір (тобто укладений на визначений строк або на час виконання

11

Особливості призначення на посаду педагогічних працівників

певної роботи) за частиною другою статті 23
КЗпП може укладатися, якщо трудові відносини
не можуть бути встановлені на невизначений
строк з урахуванням характеру подальшої
роботи або умов її виконання; інтересів працівника; в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Строковий трудовий договір із педагогічним працівником може бути укладено лише
у випадках, передбачених частиною другою
статті 23 КЗпП.
Найбільш поширеною в освітній сфері є
контрактна форма трудового договору. Конт
ракт є особливою формою трудового договору
(частина третя ст. 21 КЗпП). Сфера застосування контракту визначається законами України.
Законодавством передбачено, що педагогічні
працівники приймаються на роботу шляхом
укладання трудового договору, в т. ч. за конт
рактом (п. 3 ст. 54 Закону № 1060). Особливості
укладення та застосування контрактної форми
трудового договору визначаються постановою КМУ «Про впорядкування застосування
контрактної форми трудового договору» від
19 березня 1994 р. № 170 (детальніше про
контракт читайте в журналі «Кадровик
України» № 5/2017).
Трудовий договір оформляється наказом чи
розпорядженням органу управління освітою
(для державного та комунального навчального
закладу) або власника навчального закладу
(для приватного навчального закладу) про
зарахування працівника на роботу (додаток).
Нагадуємо, що обов’язковою умовою прий
няття на роботу згідно зі статтею 24 КЗпП
є не тільки видання наказу, а й повідомлення про прийняття на роботу центрального
органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної
політики з адміністрування єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування. Форма та порядок подання повідомлення про прийняття працівника на роботу
затверджені Постановою № 413, яка набрала
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чинності 3 липня 2015 р. Умовами Постанови
№ 413 є подання повідомлення про прийняття
працівника на роботу засобами електронного
зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб за вимогами
законодавства у сфері електронного документообігу й електронного підпису, або на паперових носіях разом із копією в електронній формі,
та на паперових носіях, якщо трудові договори
укладено не більше ніж із п’ятьма особами до
Державної фіскальної служби, яка зобов’язана
приймати їх від суб’єктів господарювання.
Порядком, передбаченим Постановою № 413,
установлено, що повідомлення про прийняття
працівника на роботу подається до податкових
органів власником підприємства, установи,
організації або уповноваженим ним органом
(особою) чи фізичною особою за місцем обліку
їх як платника єдиного соціального внеску за
формою згідно з додатком до початку роботи
працівника за укладеним трудовим договором
одним із чітко визначених цією постановою
способів, у т. ч. за сумісництвом.

Сумісництво в освітніх закладах
Будь-який працівник, у т. ч. вчитель, має право
реалізувати свої здібності до продуктивної та
творчої праці, уклавши трудовий договір як в
одному, так і в декількох закладах, якщо інше
не передбачено законодавством (ст. 21 КЗпП).
Виконання працівником, крім основної,
іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної
роботи час як за місцем основної роботи, так і
на інших підприємствах, вважається сумісницт
вом. Порядок роботи сумісників та оплата
їхньої праці визначається Постановою № 245
і Положенням № 43. Тривалість роботи за
сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у
вихідний (п. 2 Постанови № 245). Загальна
тривалість роботи за сумісництвом протягом
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Додаток
Зразок оформлення наказу про прийняття на роботу
НАКАЗ
22.08.2017

м. Київ

№ 127

Про прийняття на роботу Якименко І. В.
ПРИЙНЯТИ:
Якименко Ірину Василівну вчителем української мови та літератури
з 23 серпня 2017 р. з оплатою відповідно до чинного законодавства зі
встановленням 12-го тарифного розряду за ЄТС.
Підстави: 1. Наказ управління освіти від 21.08.2017 № 164.
2. Заява Якименко І. В. від 21.08.2017.
Директор

Іващенко

               С. Я. Іващенко

З наказом ознайомлена
Якименко
І. В. Якименко
22.08.2017

місяця не має перевищувати половини місячної
норми робочого часу.
Згідно зі статтею 50 КЗпП загальна тривалість відпрацьованого часу становить 40 годин
на тиждень. У сумісника вона не має перевищувати 50 % установленої місячної норми
робочого часу, тобто якщо педпрацівник буде
працювати за сумісництвом, то тривалість
його робочого часу може становити 20 годин
на тиждень.

Спецвипуск № 3/2017

Норма тижневого навантаження педагогічних працівників на ставку визначається
пунктом 64 Інструкції № 102. Зауважимо, що
ставки заробітної плати педагогічних працівників, перелічених у підпунктах «а» – «з» цього
пункту, встановлюються виходячи із затрат
робочого часу в астрономічних годинах (60
хвилин). Короткі перерви, передбачені між
уроками, заняттями, лекціями, є робочим часом
педагогічного працівника. Тривалість уроків і
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перерв встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад. У навчальних планах
шкіл усіх типів і найменувань, педучилищ,
професійно-технічних навчальних закладів
час на навчальні дисципліни визначається в
академічних годинах (45 хвилин), крім перших
класів шкіл, де навчаються діти шестирічного
віку (35 хвилин). Скорочення тривалості уроку
не є підставою для зменшення норми часу, що
передбачається на вивчення предмета, і не є
підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року. Збільшення
кількості уроків у зв’язку із зменшенням їх
тривалості не означає збільшення навчального
навантаження, встановленого при тарифікації.

Робота студентів на педагогічних
посадах у навчальних закладах
Відповідно до частини першої статті 4 Закону
України «Про зайнятість населення» від 5 липня
2012 р. № 5067-VI до зайнятого населення
належать особи, які навчаються за денною
формою у вищих навчальних закладах і поєднують навчання з роботою.
Зазначене стосується і осіб, які працюють
у навчальних закладах. На це наголошується у
статті 51 Закону № 1060, за якою особам, які
навчаються у ВНЗ, надано право на трудову
діяльність у позанавчальний час. До таких осіб
віднесено студентів (слухачів), екстернів, здобувачів, аспірантів (ад’юнктів) і докторантів.
Молоді працівники, які закінчили навчальний заклад і стають до роботи в загальноосвітньому навчальному закладі на посади
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педагогічних працівників, приймаються на
роботу шляхом укладення трудового договору. Працівникам, які стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше
п’яти днів після прийняття на роботу.
Зазначена робота студента (аспіранта) не є
сумісництвом, оскільки сумісництвом вважається
виконання працівником, крім своєї основної,
іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах
трудового договору у вільний від основної роботи
час на тому ж підприємстві, в установі, організації
або у громадянина (підприємця, приватної особи)
за наймом (п. 1 Положення № 43).
На підставі частини третьої пункту 14 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику застосування судами законодавства
про оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13
робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є
сумісництвом і оплачується в загальному порядку. Заробітна плата студентам, зарахованим
на педагогічні посади в навчальні заклади,
виплачується відповідно до Інструкції № 102
та Наказу № 557.
Оскільки вказана робота не є сумісництвом,
то вона передбачає ведення трудової книжки,
адже є для таких осіб основним місцем роботи
(лист Мінпраці та соцполітики від 26 жовт
ня 2005 р. № 09-503 і від 12 березня 2007 р.
№ 66/06/186-07, Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю
від 20 серпня 2003 р. № 013-1229-22). Працівникам, прийнятим на роботу вперше, трудова
книжка оформляється не пізніше п’яти днів після
прийняття на роботу. Запис до неї вноситься на
підставі наказу про прийняття на роботу.
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Професійна класифікація працівників закладів
освіти
Кадрова структура освітніх закладів
Заклади освіти мають бути укомплектовані
штатом кваліфікованих працівників (таблиця 1), які мають підтримувати належний рівень
навчальної, виховної та адміністративно-господарської роботи.
Оптимізований склад персоналу навчального закладу дає змогу забезпечити:
 можливість швидкого реагування на попит ринку праці;
 оперативне введення до навчального
процесу нових дисциплін;

 залучення до роботи найбільш кваліфікованих викладачів завдяки запровадженню
диференційованої оплати праці;
 оперативну апробацію нових педагогічних технологій;
 формування педагогічного колективу
з високим рівнем професійної компетентності;
 розвиток творчого потенціалу кожного
вчителя;
 підвищення професійної активності вчителів та її стимулювання.
Таблиця 1

Типовий склад персоналу навчального закладу
Директор навчального закладу
Заступник директора навчально- Заступник директора навчального закладу з
го закладу з навчально-методичвиховної роботи
ної роботи
Методичне
об’єднання

Педагогічна рада

Медико-психологічна служба

Методисти

Вчителі навчального
закладу (за спеціалізаціями)

Психолог/практичний психолог,
сестра медична
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Заступник директора навчального
закладу з адміністративно-господарської роботи
Молодший обслуговуючий персонал
Гардеробник, охоронник, двірник,
слюсар-сантехнік, слюсар-електрик
з ремонту електроустаткування
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Професійна класифікація працівників закладів освіти

Керівники та педагоги навчальних
закладів
Серед вимог, які висуваються до вчителів у
школах, можна назвати такі:
 контактність, вміння легко спілкуватися
з дітьми;
 демократичний стиль керування, який
має на меті поєднання поваги до особис-

тості кожного учня з необхідною вимогливістю;
 здатність до порозуміння й співпереживання, терпимість, різноманітність поглядів та
інтересів, ерудиція, чуйність.
Крім того, слід зазначити, що вчитель школи
має бути творчою особистістю, навіть незважаючи
на те що на адміністрацію та педагогів покладено
значну кількість завдань та обов’язків (таблиця 2).
Таблиця 2

Завдання та обов’язки деяких працівників освітніх закладів
№ з/п
1

Професійна назва
роботи
Директор навчальновиховного закладу
(середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи,
гімназії, інтернату
тощо)

Код КП
1210.1

Завдання та обов’язки
<...>

 здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності школи відповідно до її статуту та законодавства України;

 спільно з педагогічною радою визначає стратегію, мету й завдання
розвитку, приймає рішення щодо програмного планування її роботи;

 визначає структуру управління школою, штатний розпис;
 вирішує адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що
виникають у процесі діяльності;

 планує, координує й контролює роботу педагогічних та інших працівників;
 підбирає, приймає на роботу та розподіляє кадри;
 визначає посадові обов’язки працівників, створює умови для підви-

2

Вчитель загальноосвітнього навчального
закладу

2320

3

Вихователь дошкільного навчального
закладу

2332

щення їхньої професійної майстерності;
 затверджує розклад занять учнів, графіки роботи та педагогічне навантаження працівників, тарифікаційні списки та графіки відпусток;
 керує на правах оперативного управління майном, що є власністю зак
ладу, розпоряджається кредитами <...>
<...>
 виховує учнів класу;
 веде встановлену документацію по класу, представляє керівництву школи зведення про успішність, відвідуваність і поведінку учнів;
 забезпечує правильне використання навчального кабінету відповідно до
навчальної програми, вживає заходів щодо забезпечення та поповнення кабінету навчальними посібниками, несе відповідальність за збереження устаткування, що міститься в кабінеті <...>
<...>

 організовує професійну діяльність згідно із вимогами законодавства
до дошкільного навчального закладу (ДНЗ);

 здійснює освітньо-виховний процес за всіма напрямами діяльності
ДНЗ на підставі річного плану, статуту ДНЗ;
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№ з/п

Професійна назва
роботи

Код КП

Завдання та обов’язки

 впроваджує в педагогічний процес навчально-методичні документи та ре-

комендації щодо організації освітньо-виховного та фізкультурно-оздоровчого
процесу в ДНЗ, організує та проводить заняття з дітьми згідно із сучасними вимогами;
 забезпечує виконання програми розвитку, оздоровчої та корекційної роботи
з дітьми, віднесеними за станом здоров’я до підготовчої та спеціальної медичної
групи;
 забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм і вимог безпеки життєдіяльності в групі та на ігровому майданчику;
 щодня зранку оглядає кожну дитину, яка прийшла до ДНЗ, і перевіряє чистоту її тіла, волосся, білизни, перевіряє наявність шкіряних захворювань (зокрема,
сипу), розчосу, чи не спостерігається в дитини нездужання (болить голова, горло, слинотеча тощо);
 планує освітньо-виховну роботу в групі відповідно до програми, вікових та
індивідуальних особливостей дітей, разом з іншим вихователем групи складає
перспективний і календарний план роботи за чинними вимогами та річним планом ДНЗ;
 надає допомогу інструктору фізкультури та музичному керівнику в проведенні занять із дітьми своєї групи;
 бере участь у підготовці та проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів,
свят, розваг у ДНЗ;
 забезпечує отримання дитиною досвіду, знань, умінь, навичок, необхідних
для навчання в школі, сприяє розвитку дитячої компетентності, готує дітей до
свідомого життя <...>
4

Методист

2351.2

<...>

 виконує завдання, покладені на методичний відділ (групу), забезпечуючи навчально-виховну та науково-методичну діяльність закладу освіти;

 забезпечує методичними та періодичними виданнями з питань навчальновиховного процесу методичний відділ (групу);

 забезпечує своєчасну підготовку закладу освіти до початку навчального
року;

 бере участь у поточному контролі за навчально-виховним обслуговуванням
закладу освіти на підставі вимог норм і правил безпеки життєдіяльності <...>

5

Вчитель з початкової
освіти (з дипломом
молодшого спеціаліста)
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3310

<...>

 навчає та виховує молодших школярів, проводить уроки та інші навчальні

заняття в закріпленому за ним навчальним навантаженням в класі, забезпечує
під час занять належний порядок і дисципліну;
 реалізує застосовувані у школі навчальні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану та розкладу уроків;
 забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки на підставі вимог державного освітнього стандарту;
 веде у визначеному порядку класну документацію, контролює відвідування
та успішність учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класному журналі та щоденниках учнів, своєчасно подає адміністрації школи звітні
дані;
 бере участь у визначеному порядку в підсумковій атестації учнів <...>
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Неможливо не згадати й про працівників, які
допомагають учителям. Асистенти й помічники
вчителів належать до складу допоміжного персоналу освітньої спільноти та допомагають вчи-

телю виконувати покладені на нього обов’язки
та сприяють кращому здобуттю освіти дітьми
з особливими потребами (з вадами фізичного
або розумового розвитку) (таблиця 3).
Таблиця 3

Завдання та обов’язки асистента вчителя
Професійна назва роботи
Асистент вчителя

Код КП
3340

Завдання та обов’язки
<...>

 у співпраці з учителями та батьками бере участь в організації ін-

клюзивного навчання та вихованні дитини з особливими освітніми
потребами (ОП);
 бере участь у проведенні обстежень, спостереженні щодо вивчення психофізичних особливостей дитини;
 бере участь у розробці та реалізації індивідуального навчального
плану учня з ОП;
 проводить корекційно-розвиткові заняття згідно із затвердженим
календарно-тематичним плануванням та додатковим розкладом, затвердженим керівником закладу.
Під час своєї діяльності асистент вчителя повинен забезпечити:
 встановлення довірчих і позитивних стосунків з учнем з ОП;
— індивідуальний підхід (з урахуванням індивідуального навчального плану) до виконання навчально-виховних завдань учнем під час
його роботи разом з іншими учнями в класі;
 гнучкий розклад відвідування уроків залежно від стану здоров’я
та психологічних особливостей поведінки учня;
— мотивацію та заохочення учня з ОП до участі в навчально-виховному процесі <...>

Крім того, КП містить такі професійні назви
робіт працівників освітньої галузі: «Перекладачсекретар сліпого вчителя (викладача)» (код
КП 2444.2), «Вчитель-логопед» (код КП 2340),
«Помічник вчителя» (код КП 5131).
В Україні функціонують і заклади дошкільної освіти, де ключову роль відіграють вчителі
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з дошкільного виховання (з дипломом молодшого спеціаліста) (далі — вчителі з дошкільного виховання). Вони повинні прийняти всіх
дітей, які прийшли в групу, поспілкуватися з
батьками на тему самопочуття вихованців.
Завдання та обов’язки деяких працівників із
дошкільного виховання наведено в таблиці 4.
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Таблиця 4

Завдання та обов’язки деяких працівників із дошкільного виховання
№ з/п

Професійна назва роботи

Код КП

Завдання та обов’язки

1

Вчитель з дошкільного
виховання (з дипломом
молодшого спеціаліста)

3320

<...>
 забезпечує умови для засвоєння вихованцями навчальних програм
на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня й обсягу освіти, сприяє
розвиткові здібностей дітей;
 виховує в дітей повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних
традицій і звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України,
її державного та соціального устрою, дбайливе ставлення до історикокультурного та природного середовища країни;
 готує дітей до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди
між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 захищає дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства <...>

2

Помічник вихователя

5131

<...>
 бере участь в організації життєдіяльності дітей з урахуванням їхніх
вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні
змісту дошкільної освіти й освітніх технологій, побажань батьків, специфіки та можливостей дошкільного закладу;
 забезпечує гігієнічний догляд за дітьми;
 забезпечує охорону та здоров’я дітей у дошкільному закладі;
 сприяє формуванню в дітей навичок гігієни та побутового самообслуговування;
 під керівництвом вихователя та разом із медичним працівником забезпечує збереження та зміцнення здоров’я дітей, бере участь у проведенні
оздоровчо-профілактичних заходів, загартуванні дітей;
 бере участь в організації харчування дітей: доставляє їжу з харчоблоку
до групи; за необхідності догодовує дітей;
 допомагає вихователю під час одягання, роздягання, умивання дітей,
підготовки до денного сну;
 виводить на прогулянку дітей, які одяглися останніми <...>
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Атестація педагогічних
працівників

А

тестація педагогічних працівників навчальних закладів проводиться відповідно до статті 49 Закону № 1060
і регулюється Типовим положенням.
Атестація педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних,
вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і
форм власності є обов’язковою і проводиться,
як правило, раз на п’ять років (ст. 27 Закону
№ 651, ст. 32 Закону України «Про дошкільну
освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ, ст. 25
Закону України «Про позашкільну освіту» від
22 червня 2000 р. №1841-ІІІ, ст. 45 Закону
№ 103/98).
У Типовому положенні визначено коло
працівників, які підлягають атестації, її види,
періодичність, порядок проведення та реалізацію рішень атестаційної комісії.
Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація проводиться
раз на п’ять років. Умовою чергової атестації
педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років
підвищення кваліфікації на засадах вільного
вибору форм навчання, програм і навчальних
закладів.
Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за
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поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи органу управління освітою з
метою присвоєння працівнику кваліфікаційної
категорії, педагогічного звання та в разі зниження ним рівня професійної діяльності.
Ця вимога не поширюється на педагогічних
працівників, які працюють перші п’ять років
після закінчення внз.
Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних та інших
закладах, органах управління освітою щороку
до 20 вересня створюються атестаційні комісії
I, II і III рівнів.
Згідно з пунктом 3.1 Типового положення
списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, щороку до 10 жовтня
подаються керівником навчального закладу
до атестаційної комісії. У цей самий строк до
атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію,
перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії,
педагогічного звання та в разі зниження ним
рівня професійної діяльності.
Працівники, включені до списків осіб, які
підлягають черговій атестації, мають право
подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії
(тарифного розряду).
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Атестаційні комісії всіх рівнів створюються
у складі голови, заступника голови, секретаря,
членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника)
навчального закладу або органу управління
освітою. Про створення атестаційної комісії та
затвердження її складу видається наказ.
Кількість членів атестаційної комісії не може
бути менше п’яти осіб.
Атестаційна комісія всіх рівнів створюється
на рік до формування нового складу атестаційної комісії.
Атестаційна комісія на підставі затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає
педагогічну діяльність осіб, які атестуються,
шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів,
вивчення рівня навчальних досягнень учнів із
предмета, який викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником
своїх посадових обов’язків, його участі в роботі
методичних об’єднань, фахових конкурсах та
інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.
Керівник навчального та іншого закладу до
1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника
у міжатестаційний період.
Характеристику на керівника навчального
та іншого закладу подає до атестаційної комісії
керівник органу управління освітою. Характеристика на керівника районного (міського)
методичного кабінету (центру) подається до
атестаційної комісії керівником органу управління освітою за погодженням із закладом
післядипломної педагогічної освіти.
Педагогічний працівник не пізніше як за
10 днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.
Атестація педагогічних працівників проводиться атестаційними комісіями в такі строки:
комісіями I рівня — до 1 квітня, II рівня — до
10 квітня, III рівня — до 25 квітня.
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Особи, прийняті на посади педагогічних
працівників після закінчення вищих навчальних
закладів, атестуються не раніше як після двох
років роботи на займаній посаді.
На час перебування у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо
дитина потребує домашнього догляду — до
досягнення дитиною шестирічного віку) за
педагогічними працівниками зберігаються
кваліфікаційні категорії (тарифні розряди),
педагогічні звання. Час перебування в таких
відпустках не враховується для визначення
строку чергової атестації.
Чергова атестація педагогічного працівника
може бути перенесена на рік у випадку тривалої
тимчасової непрацездатності або в разі переходу
працівника в рік проведення чергової атестації на
роботу до іншого навчального закладу та з інших
поважних причин. За такими працівниками до
наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні
категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.
Чергова атестація педагогічних працівників,
які поєднують роботу з навчанням у внз за
напрямами (спеціальностями) педагогічного
профілю, за їхньою згодою може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні
їм попередньою атестацією кваліфікаційні
категорії (тарифні розряди) зберігаються до
чергової атестації.
За працівниками, які перервали роботу на
педагогічній посаді (незалежно від тривалості
перерви у роботі), зберігаються присвоєні за
результатами останньої атестації кваліфікаційні
категорії та педагогічні звання.
Педагогічні працівники, які працюють у
навчальних закладах за сумісництвом або на
умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.
У разі суміщення працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх
атестація проводиться за кожною із займаних
посад.
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Атестація педагогічних
працівників, які за основним
місцем роботи та у навчальних
закладах, де вони працюють за
сумісництвом, обіймають
однакові посади, проводиться за
основним місцем роботи
Атестація педагогічних працівників, які
за основним місцем роботи та у навчальних
закладах, де вони працюють за сумісництвом,
обіймають однакові посади, проводиться за
основним місцем роботи.
Вчителі та викладачі, які мають педагогічне
навантаження з кількох предметів, атестуються
з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне
навантаження. Необхідною умовою є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної
складової змісту загальної середньої освіти.
Педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені
або присвоєно вчені звання, атестуються без
попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їхня діяльність за профілем
збігається з присудженим науковим ступенем
або присвоєним вченим званням.
На кожного педагогічного працівника, який
атестується, оформлюється атестаційний лист
у двох примірниках за формою згідно з додатком до Типового положення, один з яких
зберігається в особовій справі педагогічного
працівника, а другий не пізніше трьох днів після
атестації видається йому під підпис.
Атестаційний лист — це основний підсумковий документ проведення атестації педагогічного працівника, який підтверджує наявність
кваліфікаційної категорії або тарифного розряду, педагогічного звання.
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Рішення атестаційної комісії повідомляється
педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.
У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу
управління освітою протягом п’яти днів після
засідання атестаційної комісії видає наказ про
присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.
Наказ у триденний строк доводиться до
відома педагогічного працівника під підпис
та подається в бухгалтерію для нарахування
заробітної плати (з дня прийняття рішення
атестаційною комісією).
У разі ухвалення атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді керівником навчального чи
іншого закладу або органу управління освітою
може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог
законодавства про працю (п. 2 ст. 40 КЗпП).
Розірвання трудового договору за таких підстав допускається, якщо неможливо перевести
працівника за його згодою на іншу роботу, яка
відповідає його кваліфікації, в тому самому закладі (установі).
Наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише
після розгляду його апеляцій (у разі її подання)
атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю.
Педагогічні працівники в десятиденний строк
із дня вручення атестаційного листа мають
право подати апеляцію на рішення атестаційної
комісії до атестаційної комісії вищого рівня. До
апеляції додається копія атестаційного листа.
Атестаційні комісії, до яких подаються апеляції,
розглядають їх у двотижневий строк.
За результатами атестації педагогічних працівників атестаційні комісії приймають такі
рішення:
 педагогічний працівник відповідає (не
відповідає) займаній посаді;
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Додаток
Зразок наказу про результати атестації педагогічних працівників
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 314
НАКАЗ
23.03.2017

м. Суми

№ 97

Про результати атестації
педагогічних працівників
у 2016/2017 навчальному році
Згідно з пунктом 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня
2010 р. № 930, за рішенням атестаційної комісії дошкільного навчального закладу
№ 314 від 20.03.2017 р. (протокол засідання від 20.03.2017 р. № 4)
НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст» працівникам:
Івченко М. П., вихователю дошкільної групи.
2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
працівникам:
Баляй М. В., вихователю-методисту;
Паршиній О. І., учителю-логопеду.
Тарасенко Л. П., практичному психологу.
3. Продовжити на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що
відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:
«спеціаліст» — Завгородній З. В., вихователю ясельної групи;
«спеціаліст першої категорії» — Забарянській Р. В., вихователю-методисту.
4. Зубковій Р. О., діловоду дошкільного навчального закладу, подати
копію наказу до 24.03.2017 р. у централізовану бухгалтерію відділу освіти
міської ради для нарахування заробітної плати та внесення змін до тарифікації педпрацівників закладу.
Завідувач
Василиненко
Відмітки про ознайомлення працівників із наказом
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К. В. Василиненко
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На підставі рішення атестаційної
комісії керівником закладу
видається наказ

 присвоїти педагогічному працівнику вищу
кваліфікаційну категорію;
 порушити клопотання перед атестаційною комісією II, III рівнів або атестаційною
комісією центрального органу виконавчої влади
(залежно від підпорядкування навчального та
іншого закладу, в якому створено атестаційну
комісію І рівня) про присвоєння педагогічному
працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст
вищої категорії» та/або педагогічного звання або
про відповідність працівника раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або відповідність працівника раніше
присвоєному педагогічному званню;
 педагогічний працівник відповідає (не
відповідає) раніше присвоєному педагогічному
званню;
 педагогічний працівник відповідає зай
маній посаді за умови виконання ним заходів,
визначених атестаційною комісією.
Атестаційна комісія навчальних закладів
незалежно від підпорядкування, типу та форми
власності, навчально-методичних (науковометодичних) установ і закладів післядипломної
освіти, спеціальних установ для дітей, а також
закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ, у штаті
яких є педагогічні працівники, присвоює такі
кваліфікаційні категорії відповідно до п. 4 Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і
педагогічних звань педагогічних працівників,
затвердженого постановою КМУ «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і
педагогічних звань педагогічних працівників та
порядку їх присвоєння» від 23 грудня 2015 р.
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№ 1109. А саме: «спеціаліст»; «спеціаліст другої
категорії»; «спеціаліст першої категорії». Водночас кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії» педагогічним працівникам присвоює
атестаційна комісія органу управління освітою. Зазначимо, що внесено зміни до атестації
педагогічних працівників навчальних закладів
сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних територіальних громад. Так, МОН рекомендує для
організованого проведення атестації педпрацівників керуватися пунктом 2.3 Типового
положення, яким установлено, що атестаційні
комісії ІІ рівня створюються у відділах освіти
районних держадміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких
перебувають навчальні заклади (лист МОН від
16 лютого 2016 р. № 1/9-80).
Рішення щодо присвоєння педпрацівникам
зазначених навчальних закладів кваліфікаційної
категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої категорії») та/або
присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням), тобто рішення, які належать до компетенції атестаційних комісій ІІ рівня, приймаються
атестаційними комісіями органів управління
територіальних громад, створених відповідно до Закону України «Про співробітництво
територіальних громад» від 17 червня 2014 р.
№ 1508-VII.
На підставі рішення атестаційної комісії
керівником закладу видається наказ (додаток).
Нормативно-правовими документами пря
мо не передбачено внесення записів про результати атестації педагогічних працівників до
їхніх трудових книжок. Проте за пунктом 2.14
Інструкції № 58, якщо працівнику в період роботи надається новий розряд, кваліфікаційна
категорія, про це в установленому порядку
вноситься запис до трудової книжки.
Випускникам вищих навчальних закладів,
які отримали повну вищу освіту, в разі прийнят-
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тя на роботу встановлюється кваліфікаційна
категорія «спеціаліст».
Педагогічні працівники, які не мають повної
вищої освіти та працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання повної
вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» за
наявності стажу роботи на педагогічній посаді
не менше двох років; «спеціаліст І категорії» —
не менше п’яти років; «спеціаліст вищої категорії» — не менше восьми років.
За педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту та
перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою
атестацією кваліфікаційні категорії. Такі працівники атестуються не пізніше ніж через два
роки після переходу на іншу посаду.
Педагогічним працівникам, які не мають
повної вищої освіти, а також керівникам гуртків,
секцій, студій, інших форм гурткової роботи,
працівникам, які працюють на посадах майстра виробничого навчання; культорганізатора;
акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з
туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму
в загальноосвітніх школах і професійних училищах соціальної реабілітації; асистента вчителяреабілітолога; консультанта психолого-медикопедагогічної консультації, незалежно від рівня
здобутої ними освіти за результатами атестації
встановлюються тарифні розряди.

Присвоєння педагогічного звання
Педагогічні звання дають право працівникам
на підвищення ставок заробітної плати (посадових окладів).
Згідно з додатком 1 до постанови КМУ
«Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та
додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної
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Увага!
Підвищення за педагогічні звання утворюють нові ставки заробітної плати (розміри
посадових окладів), що необхідно враховувати під час обчислення доплат, надбавок та інших виплат.

ставки» від 20 квітня 2007 р. № 643 за педагогічне звання вчитель-методист, викладачметодист, майстер виробничого навчання
I категорії передбачене підвищення ставки
заробітної плати (посадового окладу) на 15
%, за педагогічні звання вихователь-методист, педагог-організатор-методист, старший
вожатий — методист, практичний психолог
— методист, керівник гуртка — методист,
старший учитель, старший викладач, старший
вихователь, майстер виробничого навчання II
категорії — на 10 %.
Надбавку виплачують із дня присвоєння
педагогічного звання. Ставки заробітної плати
(посадових окладів) за педагогічні звання, присвоєні за результатами атестації, підвищують
лише за період роботи на посадах, на яких були
присвоєні ці звання.

Підвищення (зниження)
кваліфікаційної категорії працівника
за результатами атестації
Зміни впроваджують відповідно до результатів
атестації, що впливають на тарифні розряди
працівників, а саме:
 якщо працівникові присвоєно кваліфікаційну категорію (встановлено тарифний
розряд) — збільшують ставку заробітної плати
(посадового окладу);
 якщо атестаційна комісія визнала працівника таким, що не відповідає раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії (раніше встановле-
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ному тарифному розряду) — знижують ставку
заробітної плати (посадового окладу).

Перерахунок заробітної плати
педагогу у зв’язку з одержанням
педзвання
Місячна заробітна плата педагогічним працівникам на навчальний рік визначається станом
на 1 вересня в тарифікаційному списку закладу. Основним документом, який регламентує
умови оплати праці зазначеної категорії працівників, є Інструкція № 102.
Протягом навчального року до тарифікації можуть вноситися зміни, в т. ч. пов’язані з
присвоєнням звань, що дають право на підвищення. Якщо вчитель у міжатестаційний період
підвищив свій професійний рівень, атестаційна
комісія виносить рішення щодо присвоєння йому
педзвання. Підсумки проведення атестації згідно
з Типовим положенням підбиваються у квітні.
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До тарифікації такі зміни вносяться на підставі
наказу по закладу.
Підвищення виплачується з дня присвоєння
звання (пп. «г» п. 5 Інструкції № 102) відповідно до наказу по закладу, виданому за наказом
районного (міського) відділу (управління) освіти
про присвоєння працівнику цього педагогічного
звання.
Якщо право на зміну розміру ставки заробітної плати настає в період перебування працівника
у відпустці чи під час тимчасової непрацездатності, підвищенні кваліфікації, стажуванні, заробітна
плата за новими ставками нараховується з дня
виникнення такого права, тобто після виходу на
роботу після хвороби, стажування, відпустки та ін.
Необхідно зауважити, що кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання,
присвоєні за результатами попередніх атестацій,
зберігаються протягом строку, на який вони були
присвоєні. Педагогічний працівник, якому присвоєно педагогічне звання, має його підтвердити
через п’ять років (п. 5.7 Типового положення).

Кадровик України

Розподіл педагогічного навантаження

Розподіл педагогічного
навантаження

П

раця педагогічних працівників установ
і закладів освіти оплачується, виходячи
з установлених ставок заробітної плати
(посадових окладів) з урахуванням
підвищень, фактичного обсягу педагогічної
роботи, доплат і надбавок.
Розмір місячної заробітної плати такої
категорії працівників визначається щорічно
станом на 1 вересня в тарифікаційному списку
навчального закладу. Основними нормативними документами, які регулюють умови оплати
праці зазначених працівників, є Інструкція
№ 102 та Наказ № 557.
Обсяг навчального навантаження педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних
закладів визначають раз на рік, окремо — на
півріччя.
Для проведення тарифікації педагогів створюють тарифікаційну комісію. Її очолює керівник закладу освіти. У процесі роботи тарифікаційна комісія:
 розподіляє між вчителями тижневе навантаження, виходячи з кількості класів, груп, контингенту учнів, інших факторів;
 встановлює доплати, надбавки, підвищення, керуючись чинними нормативними актами
з оплати праці.
Обсяг педагогічного навантаження вчителів
визначається відповідно до законодавства керівником закладу та затверджується в державних
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і комунальних закладах органом управління
освітою, у приватних — засновником (власником) (п. 81 Положення № 778).
Розподіляючи години з навчальних предметів, слід пам’ятати, що:
 педагогічне навантаження вчителя, яке
менше тарифної ставки, встановлюється лише
за його письмовою згодою (п. 2 ст. 25 Закону
№ 651, п. 81 Положення № 778);
 обсяг навчальної та іншої педагогічної
роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними
розмірами не обмежується (п. 63 Інструкції
№102);
 заробітна плата, встановлена під час тарифікації, виплачується щомісячно незалежно від
кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року
(п. 68 Інструкції № 102).
Перерозподіл педагогічного навантаження
протягом навчального року допускається лише
в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим
навчальним планом, або за письмовою згодою
педагогічного працівника з дотриманням вимог
законодавства про працю.
Встановлюючи тижневе навантаження педагогічним працівникам, зважте на такі вимоги
Галузевої угоди:
 в разі звільнення педагогічних працівників вивільнені години необхідно розподіляти
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передусім між тими працівниками, які мають
неповне тижневе навантаження;
 залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів
освіти, працівників інших підприємств, установ,
організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не
менше відповідної кількості годин на ставку;
 передавати уроки з окремих предметів у
початкових класах, у т. ч. уроки іноземної мови,
фізичної культури, образотворчого мистецтва,
музики, інформатики, лише спеціалістам за
наявності об’єктивних причин та обов’язкової
письмової згоди учителів початкових класів,
забезпечуючи оплату праці на підставі положень пункту 74 Інструкції № 102;
 не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку;
 встановлюючи вчителям, викладачам
навчальне навантаження на новий навчальний
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рік, варто зберігати, як правило, його обсяг,
а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах,
групах;
 установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці для догляду
за дитиною, навчальне навантаження під час
тарифікації на навчальний рік у обсязі не менше
ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати
вчителям, викладачам, іншим педагогічним
працівникам. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене під час тарифікації на
початок навчального року;
 вживати заходів для забезпечення учителів, викладачів викладацькою роботою в
обсязі не менше ставки заробітної плати. Якщо
такої можливості немає, довантажувати їх до
встановленої норми годин іншими видами
навчально-виховної роботи.

Кадровик України

Оплата праці педагогічних працівників

Оплата праці
педагогічних працівників

У

статті 96 КЗпП зазначено, що заробітна
плата нараховується згідно з тарифною
системою оплати праці, яка включає
тарифні сітки, тарифні ставки, схеми
посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні
характеристики (довідники). Ставки (оклади)
працівників за розрядами тарифної сітки визначаються з урахуванням їхніх кваліфікаційних
вимог. Посадові оклади (ставки заробітної
плати) встановлюються керівниками закладів на основі чинних кваліфікаційних вимог
і тарифних розрядів працівників відповідної
кваліфікації з подальшою атестацією або тарифікацією за чинним законодавством.
Праця педагогічних працівників навчальних
закладів і установ оплачується за ставками
заробітної плати (посадовими окладами) з
урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат і надбавок.
Конкретний розмір місячної заробітної плати
педагогічних працівників визначається щороку
станом на 1 вересня в тарифікаційному списку
навчального закладу. За винятком тих закладів,
у яких тарифікація відбувається 1 вересня та
1 січня.
Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними
розмірами не обмежується (п. 63 Інструкції
№ 102).
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Місячна заробітна плата педагогічних працівників (крім тих, які працюють у професійно-технічних і вищих навчальних закладах І–IІ
рівнів акредитації) визначається пунктом 68
Інструкції № 102 шляхом множення місячної
ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження та ділення цього добутку на встановлену
норму годин на ставку.
Порядок визначення місячної заробітної плати
поширюється як на вчителів, для яких робота в
школі є основним місцем роботи, так і на тих, хто
працює в навчальних закладах за сумісництвом.
Праця вчителя, з яким укладено трудовий договір
на роботу за сумісництвом, оплачується за умовами, передбаченими для цієї посади, незалежно від
того, яку посаду він обіймає за основним місцем
роботи. Аналогічно визначається норма робочого
часу на роботі за сумісництвом.
На підставі чинного законодавства погодинна оплата встановлюється вчителям лише
як оплата за години заміщення тимчасово відсутніх через хворобу та інші причини вчителів
і триває до двох місяців. Якщо ж заміщення
триватиме понад зазначений строк, то адміністрація навчального закладу зобов’язана
внести зміни в тарифікацію цього працівника
(п. 73 Інструкції №102), а оплачувати роботу з
першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження в порядку, визначеному
пунктом 68 Інструкції №102.
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Розмір погодинної оплати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, встановленої за 18 годин педагогічної роботи на тиждень, — на 76,2; за 20 годин педагогічної роботи
на тиждень — на 84,7; за 24 години педагогічної
роботи на тиждень — на 101,6; за 25 годин педагогічної роботи на тиждень — на 105,8; за 30 годин
педагогічної роботи на тиждень — на 127,0; за 36
годин педагогічної роботи на тиждень — на 152,4;
за 41 годину роботи на тиждень — на 173,1.
Згідно з Постановою № 974 із 1 січня 2017 р.
підвищено посадові оклади (ставки заробітної
плати) педагогічних працівників навчальних
закладів, які фінансуються за рахунок освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам. До зазначених закладів належать
загальноосвітні навчальні заклади, шкільні
відділення навчально-виховних комплексів
«дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній
навчальний заклад — дошкільний навчальний
заклад», професійно-технічні навчальні заклади
державної та комунальної власності в частині
забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.
Решті педагогічних працівників навчальних
закладів державної та комунальної власності,
які фінансують за рахунок державного та місцевих бюджетів, зарплати збільшать із 1 вересня
2017 р. Щоправда, органам місцевого самоврядування дозволяли ухвалювати рішення про
збільшення тарифних розрядів педагогічних
працівників закладів та установ освіти, що
фінансуються за рахунок місцевих бюджетів,
і раніше, тобто до 1 вересня 2017 р.

Оплата праці педпрацівників
професійно-технічних, вищих
навчальних закладів I–II рівнів
акредитації
Основними нормативними документами,
що регулюють оплату праці педпрацівників
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ПТНЗ, внз I–II рівнів акредитації, є Постанова
№ 1298, Наказ № 557 та Інструкція № 102.
Постановою № 1037 було змінено розміри
посадових окладів (ставок заробітної плати) за
ЄТС із 1 січня 2017 р. Їх розраховано, виходячи
з розміру посадового окладу (тарифної ставки)
працівника 1-го тарифного розряду, встановленого в розмірі прожиткового мінімуму для
працездатних осіб станом на 1 січня календарного
року (в 2017 р. — 1600 грн).
Для визначення посадового окладу за ЄТС
кожній професії чи посаді встановлено тарифний
розряд і, відповідно, для кожного тарифного
розряду запроваджено тарифний коефіцієнт.
Тож Постановою № 1037 встановлено посадові
оклади (тарифні ставки) працівників 1–25-го
тарифних розрядів.
Постановою № 974 затверджено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати)
педагогічним працівникам навчальних закладів.

Обсяг навчального навантаження
Навчально-виробничий процес організовують відповідно до Положення про організацію
навчально-виробничого процесу у професійнотехнічних навчальних закладах, затвердженого
наказом МОН від 30 травня 2006 р. № 419.
Навчальний рік у ПТНЗ, як правило, починається першого вересня і закінчується не пізніше першого липня наступного року.
Спочатку в закладі комплектують групи, розраховують кількість годин за навчальним планом і
лише після цього розподіляють обсяг навчального
навантаження між викладачами ПТНЗ — визначають кількість годин навчального навантаження

Увага!
До навчального навантаження викладачів на
ставку — 720 год. на навчальний рік — не
входить час, відведений на методичну й організаційну роботу.
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для кожного викладача. Ці години затверджують
у тарифікаційному списку щорічно (станом на
перше вересня поточного року) залежно від обсягу годин із того чи того предмета за навчальним
планом на навчальний рік.
Середня місячна заробітна плата викладачам
ПТНЗ визначається шляхом множення годинної
ставки на встановлений обсяг річного навантаження та ділення цього добутку на 10 навчальних
місяців. Встановлена середньомісячна заробітна
плата виплачується викладачу за роботу протягом навчального року, включаючи час роботи в
період канікул, що не збігається з відпусткою. За
підпунктом «б» пункту 64 Інструкції № 102 ставка
заробітної плати цим працівникам виплачується
за три години викладацької роботи в середньому
в день або 720 годин на рік.

Оплата праці директора ПТНЗ
Посадовий оклад директора ПТНЗ установлюють відповідно до тарифного розряду,
наведеного в додатку 5 до Наказу № 557. До
встановленого посадового окладу директора
ПТНЗ додають доплати, надбавки та підвищення, передбачені за цією посадою законодавством, на які він має право.

Увага!
Конкретний розмір посадового окладу директора ПТНЗ визначає керівник місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування в межах фонду заробітної плати,
затвердженого кошторисом (п. 4 Постанови
№ 1298).

Умови, за яких місячний посадовий оклад
директора ПТНЗ підвищується, наведено
в таблиці 1.
Зазначимо, що в разі, якщо працівникам навчальних закладів, установ освіти передбачено
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, то абсолютний
розмір кожного підвищення визначається,
виходячи з розміру посадового окладу (ставки
заробітної плати), без урахування іншого підвищення (п. 5 Наказу № 557).
Окрім підвищень розміру місячного посадового окладу, директор ПТНЗ може розраховувати на доплату в розмірі 10 % посадового
Таблиця 1

Підвищення місячного посадового окладу директора ПТНЗ
Умова для підвищення
За кожні 600 учнів понад 800 середньорічного контингенту учнів
ПТНЗ
Якщо діяльність директора безпосередньо пов’язана з
навчально-виховним процесом у ПТНЗ із підготовки робітників:
для підприємств вугільної, сланцевої промисловості, чорної і
кольорової металургії та організацій, що виконують гірничокапітальні роботи
у вищих ПТНЗ, вищих художніх професійно-технічних закладах,
професійно-художніх училищах, художніх професійно-технічних
закладах
у спеціальних ПТНЗ, ПТНЗ при виховних і виправних установах
у ПТНЗ для дітей, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку (або за наявності в ПТНЗ таких груп)
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Розмір підвищення, %
5

Підстава
Примітка 1 до п. 12
Інструкції № 102

5

Примітка 7 до п. 12
Інструкції № 102

10

Підпункт «б» п. 28
Інструкції № 102

20
25

Пункт 29 Інструкції
№ 102
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окладу за проживання учнів ПТНЗ у гуртожитку, що належить такому закладу (п. 61
Інструкції № 102).
Педагогічним працівникам ПТНЗ можуть
виплачуватися доплати, надбавки за окремі види педагогічної діяльності, передбачені
Інструкцією № 102 та Наказом № 557.
Зміни розміру посадових окладів (ставок
заробітної плати) мають оформлятися наказом
по закладу.
Посадові оклади за кожною посадою в штатних розписах мають відповідати розмірам, наведеним у Постанові № 974 та Наказі № 557.
Перерахунку підлягають також підвищення,
доплати і надбавки, які одержує працівник і які
визначаються відповідно до ставки заробітної
плати (посадового окладу).
У внз І–ІІ рівнів акредитації, ПТНЗ викладацька робота може оплачуватися викладачам
(за їхньою згодою) з погодинного розрахунку.
Годинні ставки для цієї категорії працівників
визначаються на підставі пункту 78 Інструкції
№ 102. Така оплата викладацької роботи залежатиме від фактично прочитаних годин і не
здійснюється в канікулярний час.
Окремий порядок застосовується для оплати висококваліфікованих фахівців підприємств,
установ і організацій, діячів науки, мистецтв,
які залучаються до внз для читання окремих

лекцій, спецкурсів, а також для оплати голів і
членів державних екзаменаційних комісій. У таких випадках можуть застосовуватися ставки
погодинної оплати, передбачені додатком 16
до Наказу № 557.
Базовий розмір посадового окладу (ставки
заробітної плати) працівника першого тарифного розряду за ЄТС, який застосовується для
визначення ставок погодинної оплати, залишився на початок навчального року без змін і
становить 1600 гривень.
Зазначимо, що розмір ставок погодинної
оплати, який застосовуються для оплати навчальних занять, залежить як від контингенту,
з яким проводяться заняття, так і від освітнього
рівня осіб, які їх проводять.
Для наочності в таблиці 2 наведено розмір ставок погодинної оплати працівників усіх
галузей економіки за проведення навчальних
занять, які застосовуються з 1 січня 2017 р.,
а також застосовуватимуться для проведення
тарифікації станом на 1 вересня 2017/2018
навчального року.
Зверніть увагу на те, що ставки погодинної
оплати включають оплату за дні відпустки.
А ставки погодинної оплати праці дійсних
членів (академіків) і членів-кореспондентів
академій наук підвищуються на 25 %.
Таблиця 2

Контингент

Аспіранти, слухачі курсів, які
займають посади, що вимагають
освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста, магістра.
Перепідготовка кадрів із виданням
диплома спеціаліста, магістра
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Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівника
1-го тарифного розряду
особи, які не
доцент або
професор
доктор наук
мають наукового
кандидат наук
ступеня
%
грн
%
грн
%
грн
%
грн

10,78

172,48
грн

8,53

136,48
грн

6,82

109,12
грн

5,70

91,20
грн
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Надбавки працівникам освітніх
закладів
Відповідно до Постанови № 1298 керівникам
бюджетних закладів у межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисах, надано
право встановлювати надбавки, зокрема за
виконання особливо важливої роботи (на строк
її виконання), за складність, напруженість у
роботі, високі досягнення у праці в розмірі до
50 % посадового окладу (тарифної ставки).
Граничний розмір зазначених надбавок для
одного працівника не має перевищувати 50 %
посадового окладу (ставки заробітної плати).
Установлюються такі надбавки керівниками
закладів, а керівникам — вищою організацією
залежно від особистого внеску кожного в підсумки діяльності закладу за рахунок і в межах
фонду заробітної плати.
У разі несвоєчасного виконання завдань,
погіршення якості роботи, порушення трудової
дисципліни, зміни складу виконуваних функцій
такі надбавки скасовуються або зменшуються.
Постановою № 1298, галузевими наказами
не визначено, на який термін можуть встановлюватися зазначені надбавки, отже, їх може
бути встановлено як на місяць, так і на більш
тривалий період, у т. ч. на рік. Якщо такі надбавки виплачуються щомісячно, то клопотання
щодо їх виплати мають складатися та подаватися на погодження щомісячно.
Якщо ж надбавка встановлюється на більш
тривалий час, наприклад, рік, то щомісячне
видання наказу про виплату цієї надбавки не
вимагається. Наказ може складатися один раз
із зазначенням періоду, на який установлюється
надбавка (але не більше ніж на рік). У такому
разі в наказі по закладу має бути вказано період, на який працівникові буде встановлено
надбавку.
Конкретні умови, розміри та порядок встановлення (зменшення розміру, скасування) цих
надбавок мають бути обумовлені в колективному договорі закладу або в окремому положенні.

Спецвипуск № 3/2017

Праця працівників освітньої галузі оплачується
на підставі Наказу № 557.
У разі роботи працівника з частковою зай
нятістю зазначені надбавки встановлюються в
розмірі 50 % його посадового окладу (ставки
заробітної плати).
Питання оплати праці мають бути чітко
сформульовані й визначені у положенні про
оплату праці працівників закладу.

Надбавка за престижність педагогічної
праці
Надбавку за престижність педагогічної праці нараховують у порядку, визначеному постановою КМУ «Про встановлення надбавки
педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних
закладів I–II рівня акредитації, інших установ і
закладів незалежно від їх підпорядкування» від
23 березня 2011 р. № 373.
Тож право на таку виплату мають педагогічні працівники дошкільних, позашкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, внз I–II рівня акредитації,
інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування. Список посад працівників, яким
належить виплачувати надбавку, наведено у
Переліку № 963.
Отже, вказану надбавку виплачують працівникам, посади яких наведені у згаданому переліку (лист Мінсоцполітики України від 20 січня
2012 р. № 76/13/84-12 і МОНмолодьспорту
України від 25 січня 2012 р. № 1/11-903).
Встановлюють цю надбавку на весь обсяг педагогічного навантаження працівника.
Обмежень щодо виплати надбавки за престижність педагогічної праці сумісникам у Постанові № 373 немає. Тож таким працівникам
нараховують надбавку на загальних підставах.
Надбавку за престижність педагогічної праці
нараховують у розмірі до 20 % посадового
окладу (ставки зарплати). Зверніть увагу на те,
що надбавку нараховують на посадовий оклад
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(ставку зарплати) із підвищеннями. Це означає, що згідно з пунктом 34 Інструкції № 102,
якщо працівникам освіти передбачено підвищення ставок і посадових окладів за двома чи
більше підставами, ставки і посадові оклади
спочатку збільшуються на розмір підвищень,
передбачених у відсотках, а потім на розмір
підвищень у грошових одиницях. Внаслідок
цього утворюються нові ставки (посадові оклади). Якщо працівники закладів освіти мають
право на підвищення ставок заробітної плати
та посадових окладів у відсотках за різними
підставами, тобто в закладах для дітей, які
мають одночасно дві та більше вад розвитку
або одночасно мають дефекти розвитку та
потребують тривалого лікування, їхні ставки
і посадові оклади підвищуються на загальних
підставах, але не більш як на 25 %.
Зокрема, такі підвищення установлюють за:
 роботу в закладах певного типу і спеціального призначення (п. 28, 29 Інструкції
№ 102);
 наявність звань, присвоєних за результатами атестації (пп. «г», «д», «е», «є», «ж» п. 24
Інструкції № 102) тощо.
Доплати і надбавки до посадового окладу
за основною займаною посадою не впливають
на його розмір, а тому надбавки й доплати,
передбачені за займаною посадою, виплачуються у повному обсязі відповідно до чинного
законодавства.
Підсумуємо: надбавка за престижність
педагогічної праці не залежить ані від стажу роботи, ані від кваліфікації педагогічного працівника та не впливає на розмір його посадового
окладу за основною займаною посадою (ставки
зарплати). Надбавку виплачують як штатним
працівникам, так і сумісникам пропорційно
до виконаного педагогічного навантаження
(обсягу роботи).
Галузевою угодою керівникам установ і
закладів освіти рекомендовано забезпечити
встановлення надбавок педагогічним працівникам на підставі постанови КМУ «Про вста-
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новлення надбавки педагогічним працівникам
дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів,
вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх
підпорядкування» від 23 березня 2011 р. № 373
в максимальному розмірі (п. 6.3.20).

Надбавка за складність і напруженість у
роботі
Установлюється така надбавка за якісне
виконання різноманітної за складом роботи,
нелегкої для виконання, яка потребує уваги,
зосередженості, додаткових зусиль і часу згідно
з наказом керівника закладу.
Як правило, таку надбавку встановлюють
працівнику, якому доручають завдання підвищеної складності, виконання якого тягне за
собою збільшення інтенсивності праці.
Зразок наказу щодо встановлення надбавки
за складність і напруженість у роботі наведено
в додатку 1.

Надбавка за високі досягнення у праці
До стимулюючих виплат належить надбавка
за високі досягнення у праці. Така виплата може
встановлюватися в разі досягнення працівником чітко визначених показників, які мають
враховувати індивідуальні результати праці
працівників певної професійної групи. Перелік
посад працівників, яким може встановлюватися
така надбавка, визначається в додатку до колективного договору. Конкретний розмір надбавки
та перелік осіб, яким її може бути призначено,
визначає керівник закладу (додаток 2).

Надбавка за виконання особливо
важливої роботи на певний термін
Надбавки за виконання особливо важливої
роботи запроваджуються на певний термін для
зосередження зусиль працівників на першочергових важливих завданнях.
Надбавка за виконання особливо важливої
роботи встановлюється на визначений термін,
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Додаток 1
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 56
НАКАЗ
15.05.2017

м. Дніпро

№ 64-К

Про встановлення надбавок
за складність і напруженість у роботі
Розглянувши звернення заступника директора з навчально-виховної
роботи та враховуючи збільшення обсягу роботи, пов’язаної із закінченням
навчального року і поверненням виданих підручників учнями та вчителями,
та керуючись підпунктом 2 «а» пункту 4 наказу Міносвіти і науки від 26 вересня 2005 р. № 557, Положенням про встановлення надбавок працівникам
навчального закладу, затвердженим у навчальному закладі
НАКАЗУЮ:
1. Встановити надбавку до посадового окладу за складність і напруженість у роботі на період з 20 травня до 20 червня 2017 р. завідуючій
бібліотекою Самсоненко О. А. — в розмірі 30 % посадового окладу.
2. Головному бухгалтеру Горбунко О. В. надбавку за складність і напруженість у роботі завідуючій бібліотекою Самсоненко О. А. виплачувати
в межах фонду оплати праці на 2017 р.
Директор
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Кравець

В. М. Кравець
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Додаток 2
Відділ освіти і науки Дніпровської міської ради
НАКАЗ
16.01.2017

м. Дніпро

№ 9-К

Про встановлення надбавки
за високі досягнення у праці
Відповідно до пункту 3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15
квітня 1993 р. № 102, та Положення про встановлення надбавок керівникам
навчальних закладів (додаток 3 до Колективного договору на 2016–2020 рр.,
укладеного між департаментом освіти і науки Дніпровської міської ради та
Дніпровською міською організацією профспілки працівників освіти і науки)
НАКАЗУЮ:
1. Установити з 16 січня 2017 р. надбавку за високі досягнення у праці
таким керівникам навчальних закладів:
— завідувачу дошкільного навчального закладу № 29 Поліщук Тетяні
Сергіївні — у розмірі 40 % посадового окладу;
— завідувачу дошкільного навчального закладу № 8 Горбенко Ірині Пет
рівні — в розмірі 20 % посадового окладу.
2. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти і науки
Дніпровської міської ради Шматко Марії Віталіївні:
2.1. З 16 січня 2017 р. нараховувати заробітну плату працівникам, зазначеним у пункті 1 наказу, з урахуванням розміру встановленої надбавки.
2.2. Надбавки виплачувати в межах фонду заробітної плати, затвердженого
для кожного дошкільного навчального закладу на поточний рік.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник відділу
освіти і науки

Коваленко

О. І. Коваленко

З наказом ознайомлені:
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тобто на період виконання такої роботи, з метою стимулювання прискорення її виконання та
підвищення якості виконуваної роботи. У разі
встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи має бути чітко визначена
кінцева мета роботи та терміни її виконання
(додаток 3). Питання, пов’язані з виплатою
вказаної надбавки, як і інших надбавок, прописують у положенні про оплату праці, яке є
додатком до колективного договору.

Окремі доплати працівникам
закладів освіти
У трудовому законодавстві існують такі поняття, як тимчасове заступництво, виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника,
суміщення професій (посад), розширення зони
обслуговування, збільшення обсягу виконуваних робіт.
Кожен із перелічених видів додаткових
трудових обов’язків є самостійним способом
виконання трудових відносин. Але вони мають
певні відмінності.
Порядок і умови встановлення доплат за виконання згаданих вище додаткових обов’язків
обумовлено у статті 105 КЗпП, Постанові
№ 1145, Постанові № 1298, а також в Інструкції
№ 53. Постановою Верховної Ради України
«Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР» від
12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ установлено, що
до прийняття відповідних актів законодавства
України на території республіки застосовуються акти законодавства СРСР із питань, не врегульованих законодавством України, за умови,
що вони не суперечать Конституції і законам
України. Тому положення Постанови № 1145
чинні в частині тих пунктів, які містять загальні
норми та принципи такої форми роботи працівників: визначення понять суміщення професій
(посад), розширення зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутнього пра-
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цівника. Чинним законодавством працівникам
можуть установлюватися доплати за виконання
обов’язків тимчасово відсутніх працівників,
суміщення професій (посад), за розширення
зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
Положеннями Постанови № 1145 визначено умови встановлення доплат за суміщення
професій (посад), розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт, виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника,
а також необхідності видання наказу про доручення працівнику додаткових обов’язків,
порядок суміщення посад, розширення зони
обслуговування, збільшення обсягу робіт і
виконання обов’язків відсутнього працівника.
Отже, наведемо визначення цих понять.
Суміщення — виконання працівником разом
із своєю основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткової роботи за
іншою професією (п. 2 Постанови № 1145).
Суміщення посад можливе тільки за згодою
працівника. Особам, які виконують у тому ж
закладі разом зі своєю основною додаткову
роботу за іншою професією без звільнення від
основних обов’язків на підставі статті 105 КЗпП,
проводиться доплата. Доручення суміщення
оформляється наказом керівника закладу.
Особливістю такого способу виконання додаткових обов’язків є наявність вакантної посади.
Варто зазначити, що суміщення припускає виконання працівником додаткового обсягу робіт
із декількох професій (посад). Розмір доплати
вказується в наказі (розпорядженні) керівника
про доручення працівникові виконання додаткових обов’язків у порядку суміщення за
іншою посадою (додаток 4).
Однією з умов призначення доплати за
суміщення є те, що посада, яку суміщуватиме
працівник, є у штатному розписі закладу і вона
вакантна. Обсяг роботи, що виконуватиметься
працівником у разі суміщення посад, має бути
обумовлений у наказі, посадовій інструкції
працівника з урахуванням його професійного
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Додаток 3
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 7
НАКАЗ
03.01.2017

м. Дніпро

№ 83-К

Про встановлення надбавки
за виконання особливо важливої
роботи
Для усунення недоліків в опалювальній системі закладу, яка вийшла
з ладу та потребує негайного ремонту, та відповідно до наказу Міносвіти
«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 та Положення про встановлення
надбавок, що діє у закладі,
НАКАЗУЮ:
1. Встановити надбавку до посадового окладу за виконання особливо
важливої роботи на період з 5 до 10 січня 2017 р.:
— робітнику з комплексного обслуговування й ремонту будівель Павлюченку О. А. — в розмірі 50 % посадового окладу;
— електромонтеру з ремонту та обслуговування устаткування Махині М. М. — в розмірі 30 % посадового окладу.
2. Головному бухгалтеру Терьохіній О. В надбавки, зазначені у пункті 1
цього наказу, виплачувати в межах фонду заробітної плати, затвердженого
кошторисом на 2017 р.
Директор
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рівня та можливостей якісного виконання
обов’язків за зазначеною посадою як за основ
ною займаною посадою, так і за посадою, за
яку йому призначатиметься доплата.
За суміщення посад установлюється доплата в розмірі до 50 % посадового окладу
(ставки заробітної плати) за основною займаною посадою. Доплата за суміщення професій згідно з пунктом 12 Постанови № 1145
не встановлюється, якщо суміщувана робота
передбачена функціональними обов’язками за
основною посадою.

Розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт
Розширенням зони обслуговування вважається виконання працівником поряд зі своєю
основною роботою, обумовленою трудовим
договором, додаткового обсягу робіт за однією й тією самою професією або посадою
(п. 1 Інструкції № 53).
Особливістю цього способу виконання додаткових трудових обов’язків є наявність у
штатному розписі закладу, установи однойменної посади, яка залишається вакантною,
та роботи, яку необхідно виконувати та яка не
обумовлена в трудовому договорі працівника.
Зазначимо, що цей вид робіт допускається
в одній установі, закладі за згодою працівника
протягом установленої тривалості робочого
часу, якщо це економічно виправдано та не
призводить до погіршення роботи за основною
посадою.
Інструкцією № 53 передбачено, що порядок і
умови суміщення професій (посад) застосовуються також у разі розширення зон обслуговування.
Тож покладення на працівника закладу додаткового обов’язку (розширення зони обслуговування) оформляється шляхом видання наказу
(розпорядження) керівника установи. У наказі
(розпорядженні) зазначається, за якою професією
(посадою), в якому обсязі працівник буде виконувати додаткову роботу та розмір доплати за
неї. Скасування доручення додаткових обов’язків
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у порядку розширення зони обслуговування,
збільшення обсягу виконуваної роботи можливе за домовленістю сторін трудового договору,
а також у порядку, встановленому частиною третьою статті 32 КЗпП. Водночас таке скасування
можливе і без попередження працівника, якщо
в наказі про запровадження суміщення професій
та інших подібних форм роботи є посилання на
строк, на який працівникові доручаються додаткові обов’язки, або на умови, за наявності яких
припиняється обов’язок працівника виконувати
додаткову роботу.
Угода між роботодавцем і працівником про
розширення зони обслуговування може бути
укладена на визначений строк або без зазначення строку (п. 4 Постанови № 1145). Угода
погоджується з профспілковим комітетом.
За виконання додаткового обсягу роботи
працівникові встановлюється доплата. Вона
може мати постійний, разовий чи періодичний характер або встановлюватися на певний
період часу.
Рішення про конкретний розмір доплати
приймається керівником закладу залежно від
складності, характеру, обсягу виконуваних
робіт, витрат основного робочого часу в ме
жах фонду заробітної плати, затвердженого
в кошторисі (п. 4 Постанови № 1298). Конкретний розмір доплати кожному з працівників встановлюється залежно від складності,
характеру, обсягу виконуваних робіт, затрат
основного робочого часу для її виконання. У той же час для працівників бюджетної
сфери розмір доплати обмежено до 50 %
посадового окладу за основною посадою в
межах економії заробітної плати, яка склалася
за посадовим окладом (ставкою заробітної
плати) відсутнього працівника (пп. 3 п. 3 Постанови № 1298).
Доплати за розширення зони обслуговування можуть бути зменшені або повністю
скасовані через погіршення якості виконуваної
роботи. Доплата встановлюється наказом,
формулювання якого може бути таким:
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Додаток 4
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
м. КИЄВА № 70
НАКАЗ
17.04.2017

м. Київ

№ 127-К

Про встановлення суміщення
НАКАЗУЮ:
1. Снісаренко Олені Володимирівні, педагогу-організатору ЗНЗ, встановити суміщення посади бібліотекаря з 17 квітня 2017 р. на період дії
вакансії з доплатою у розмірі 50 % посадового окладу за основною займаною посадою.
2. Головному бухгалтеру Поповій Марії Вікторівні:
2.1. Проводити нарахування заробітної плати працівниці, зазначеній у
пункті 1 наказу, з урахуванням розміру встановленої доплати.
2.2. Виплату провадити в межах фонду заробітної плати закладу на
поточний рік.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Підстава: заява Снісаренко О. В.
.
Директор

Поздняков

П. В. Поздняков

З наказом ознайомлена
Снісаренко
О. В. Снісаренко
17.04.2017
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«Установити з 5 січня 2017 р. бібліотекарю
загальноосвітнього навчального закладу Ковальчук О. Ю. доплату за збільшення обсягу
виконуваних робіт за вакантною посадою біб
ліотекаря з доплатою 50 % посадового окладу
за основною займаною посадою, на період дії
вакантної посади».
Для скасування доплати за суміщення видається наказ, зразок якого наведено в додатку 5.

Доплата за заміщення тимчасово
відсутнього працівника
Під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника варто розуміти заміну
іншого працівника, відсутнього через хворобу,

Увага!
Згідно з пунктом 11 Постанови № 1145 і
пунктом 1 Інструкції № 53 встановлення
доплати за розширення зони обслуговування, якщо в бюджетній установі немає
вакансій, неможливе.

відпустку, відрядження або з інших причин,
коли за ним зберігається робоче місце (посада)
(п. 1 Інструкції № 53).
Працівникам, які виконують на тому ж
самому підприємстві, в організації, установі
разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, обов’язки тимчасо-

Додаток 5
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 256
НАКАЗ
22.05.2017

м. Київ

№ 89

Про скасування доплати
за суміщення
СКАСУВАТИ:
Коваленко Олені Юріївні, лаборанту загальноосвітнього навчального
закладу № 256, доплату за суміщення посади оператора комп’ютерного
набору з 26 травня 2017 р. у зв’язку з прийняттям на посаду оператора
комп’ютерного набору постійного працівника.
Підстава: наказ від 26.05.2017 № 93 (про прийняття працівника на посаду
оператора комп’ютерного набору).
Директор
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Васильєв

М. Ф. Васильєв
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во відсутнього працівника без звільнення від
своєї основної роботи, провадиться доплата за
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника в розмірі до 50 % посадового окладу за основною обійманою посадою. Розмір
доплати за виконання обов’язків тимчасово
відсутніх працівників закладу обумовлюється в колективному договорі, а конкретний її
розмір встановлюється керівником закладу
наказом (додаток 6).
Ще одним варіантом заміни тимчасово
відсутнього працівника може бути розподіл
його обов’язків між кількома працівниками з
доплатою кожному з них пропорційно обсягу
виконуваних робіт. Якщо ж власними силами

Увага!
Всі вищеперелічені доплати не встановлюються керівникам бюджетних установ,
закладів та організацій, їх заступникам,
керівникам структурних підрозділів цих
установ, закладів та організацій, їх заступникам.

обов’язки тимчасово відсутніх працівників
виконати не вдається, на роботу можуть прий
матися нові працівники на умовах строкового
трудового договору.

Додаток 6
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
м. КИЄВА № 60
НАКАЗ
12.06.2017

м. Київ

№ 186-К

Про виконання обов’язків тимчасово відсутнього
фахівця з охорони праці Коваленка І. С.
НАКАЗУЮ:
1. Встановити з 13 червня 2017 р. Потапенку Ігорю Володимировичу,
інженеру-електроніку ЗНЗ, доплату в розмірі 30 % посадового окладу
за заміщення фахівця з охорони праці Коваленка І. С., який тимчасово
непрацездатний. Вказану доплату провадити на час хвороби останнього.
2. Головному бухгалтеру Лівенській Марії Вікторівні:
2.1. Виплату провадити в межах фонду заробітної плати закладу на
поточний рік.
Директор
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М. В. Коваль
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Преміювання працівників
навчальних закладів
Премія є одним із матеріальних стимулів працівника. Порядок її виплати та розмір мають
бути обумовлені у положенні про преміювання,
яке є невід’ємною частиною колективного договору (угоди), чинного в закладі.
Умови оплати праці працівників навчальних закладів державної та комунальної форм
власності визначені у Постанові № 1298 та
Інструкції № 102. Сума асигнувань на оплату
праці працівників навчального закладу передбачається в кошторисі.
Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня
2004 р. № 5, фонд оплати праці складається з
трьох частин:
 фонду основної заробітної плати;
 фонду додаткової заробітної плати;
 інших заохочувальних і компенсаційних
виплат.
Загальна сума коштів на виплату заробітної плати визначається на підставі штатного
розпису навчального закладу і встановлених
за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів посадових окладів з урахуванням
підвищень, доплат, надбавок та інших виплат,
що належать до фонду оплати праці.
Визначаючи розмір фонду основної заробітної плати працівників навчального закладу,
слід передбачити асигнування на утримання
штатної чисельності працівників закладу з урахуванням їхніх посадових окладів (ставок заробітної плати), підвищень, доплат і надбавок.
Фонд додаткової заробітної плати передбачає доплати обов’язкового характеру. Розмір і порядок доплат обов’язкового характеру
визначені Постановою № 1298, Інструкцією
№ 102 та Наказом № 557.
Фонд інших заохочувальних і компенсаційних виплат передбачає виплати, що проводяться понад установлені нормативно-правовими
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актами норми. Чинне законодавство дає право
закладам самим обирати систему винагород,
премій та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, визначаючи це в колективному договорі (ст. 15 Закону № 108/95
і ст. 143 КЗпП).
Згідно з пунктом 4 Постанови № 1298 керівникам бюджетних установ, закладів і організацій у межах фонду заробітної плати,
затвердженого в кошторисах, надано право
преміювати працівників за їхній особистий
внесок у загальні результати роботи відповідно до затвердженого порядку (положення) та
розмірів преміювання.
Джерелами формування фонду преміювання та матеріального заохочення в навчальних
закладах є:
 кошти загального фонду бюджету для
працівників, на яких поширюється чинність Постанови № 1298 (у межах фонду преміювання,
який створено під час формування фонду заробітної плати);
 економія фонду оплати праці за загальним та спеціальним фондами бюджету,
в межах затвердженого кошторису на рік для
всіх працівників;
 кошти спеціального фонду бюджету,
в межах фактичних надходжень до цього фонду.
Норми положення про преміювання реалізуються в навчальних закладах тільки в межах
наявних у кошторисі коштів без утворення
кредиторської заборгованості з оплати праці.
Постановою № 1298 встановлено, що працівники преміюються в межах фонду заробітної
плати. Керівники закладів за погодженням із
профспілковою організацією затверджують
положення про преміювання, яке є додатком
до колективного договору (угоди), чинного в
навчальному закладі.
Розмір премії, що надається працівникові,
залежить від його особистого внеску в загальні
результати діяльності закладу.
Отже, всі питання, пов’язані з наданням матеріальної винагороди, відображаються в положенні
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про преміювання. В ньому визначається коло
осіб, на яких поширюється дія цього положення,
показники, умови, терміни, а також порядок нарахування премій кожній категорії працівників
закладу, вказуються причини позбавлення премії,
зменшення її розміру.
Премія виплачується відповідно до наказу
керівника закладу. Чинним законодавством
максимальні та мінімальні розміри премії не
встановлені. У той же час слід пам’ятати, що
вказана виплата має провадитися в межах фонду
заробітної плати, а її розмір, як йшлося вище,
визначається на підставі положення, тобто може
розраховуватися від посадового окладу (ставки
заробітної плати), середньомісячної заробітної
плати, у фіксованому розмірі.
Показники, розміри та строки преміювання
керівників навчальних закладів визначаються за
рішенням органу вищого рівня в межах наявних
коштів на оплату праці.
Враховуючи те, що згідно з Порядком № 228
складовими частинами кошторису бюджетної
установи є загальний і спеціальний фонди, зазначена вище виплата поширюється на обидві
складові кошторису. Таким чином, незалежно
від джерела формування фонду заробітної плати
(загального чи спеціального) надання премії за
чинним у закладі положенням поширюється на
обидві складові кошторису. Сума преміювання
не може перевищувати розміру, встановленого
у положенні про преміювання.
На матеріальне заохочення працівників загальноосвітнього навчального закладу може бути
спрямована економія фонду заробітної плати,
яка склалася в закладі за певний проміжок часу.
Розмір її визначається бухгалтерією як різниця
між плановою сумою асигнувань на заробітну
плату та сумою фактичних витрат. Показники,
розміри та строки преміювання керівників навчальних закладів, їхніх заступників визначаються
рішенням органу вищого рівня в межах наявних
коштів на оплату праці. Визначаючи цю суму, слід
користуватися наявним фондом заробітної плати
та положенням про преміювання. Якщо положен-
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ням про преміювання передбачено преміювання
працівників закладу за підсумками роботи за рік
у розмірі середньомісячної заробітної плати, то
за таких умов для обчислення фонду заробітної
плати на виплату премій закладається сума середньомісячної заробітної плати з урахуванням
кількості працівників.
Закладам освіти надано право у сфері організації та оплати праці передбачати в кошторисах
витрати на преміювання, надання матеріальної
допомоги, а також на стимулювання творчої
праці та педагогічного новаторства в розмірах не
менше 2 % планового фонду заробітної плати (п.
3 Загальних положень Інструкції № 102).
Сторонам Галузевої угоди рекомендовано
передбачати в кошторисах видатки на преміювання керівників закладів та установ освіти і науки,
надання матеріальної допомоги працівникам
установ і закладів освіти, стимулювання творчої
праці та педагогічного новаторства керівних,
педагогічних, науково-педагогічних працівників у
розмірі не менше 2 % планового фонду заробітної
плати (п. 6.3.16 Галузевої угоди), а пункт 6.3.17
вимагає забезпечити матеріальне стимулювання
працівників, нагороджених знаком «Відмінник
освіти України», а також переможців конкурсів
«Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року».
Отже, плануючи витрати на матеріальне заохочення, можна скористатися, як зазначалося
вище, умовами Галузевої угоди, колективного
договору, а також положенням про преміювання.
Утім, основною умовою планування цих витрат
залишається наявність коштів на зазначені цілі.
Порядок преміювання працівників закладу
(умови, показники, критерії) визначають у положенні про преміювання, яке є складовою частиною колективного договору, погоджується з
профспілкою і затверджується керівником. Премії
педагогічним працівникам не обмежуються максимальними розмірами (п. 53 Інструкції № 102).
Рішення про конкретний розмір премії ухвалює
керівник закладу за погодженням із профспілкою
у межах фонду заробітної плати.
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Права керівника під час визначення
розміру премії
Право збільшення (зменшення) розміру премії надається директору навчального закладу.
Зменшення розміру премії в межах компетенції директора закладу, позбавлення премії
повністю або частково у зв’язку з учиненням
працівником дисциплінарного проступку має
оформлятися наказом по закладу, в якому заз
начаються підстави позбавлення премії.
Визначаючи розмір премії, умови надання
або позбавлення вказаної винагороди керівник
закладу має керуватися чинним у закладі положенням про преміювання. Отже, складаючи
це положення, слід обумовити в ньому й окремі
ситуації, наприклад:
 працівникам, звільненим за власним
бажанням, які працювали неповний місяць,
премія може виплачуватися з урахуванням
відпрацьованого часу та трудового внеску;
 працівникам, які працювали в закладі
неповний місяць і звільнилися з поважних
причин, преміювання проводиться за фактично
відпрацьовані в цьому місяці дні;
 премія не нараховується працівникам за
час перебування у відпустці, у разі тимчасової
непрацездатності та за період дії дисциплінарного стягнення.
За наявності додаткових позабюджетних коштів працівникам закладу може бути призначена
премія (розмір якої обмежується посадовим
окладом, ставкою заробітної плати) відповідно
до особистого внеску у створення цього фонду
згідно з чинним законодавством. Перелік працівників на преміювання з цього фонду та розмір
премії визначається керівником закладу.
Підсумовуючи викладене, пропонуємо в
положенні про матеріальне стимулювання
працівників зазначати показники й умови преміювання, періодичність надання вказаної
виплати, її розмір, а також підстави для зниження розміру премії чи її позбавлення. Також
у положенні необхідно зафіксувати показники
й умови преміювання.
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Пам’ятайте: працівників преміюють за
якісно, своєчасно і в повному обсязі виконані
функції (обов’язки), визначені статутом закладу
та посадовою інструкцією.

Щорічна грошова винагорода
педагогічним працівникам за
сумлінну працю
Статтею 57 Закону № 1060 передбачено
надання педагогічним працівникам щорічної
грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.
Порядок виплати цієї винагороди визначається у положенні про її виплату, що має бути
в кожному закладі та затверджується його
керівником за погодженням з профспілковим
комітетом — на цьому наголошується у пункті 3
Порядку № 898. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку основними умовами надання
щорічної грошової винагороди є:
 досягнення педпрацівниками успіхів у
вихованні дітей, навчанні, професійній підготовці учнівської та студентської молоді,
методичному забезпеченні;
 відсутність порушень виконавчої та
трудової дисципліни.
Крім вищеназваних критеріїв, до положення
можуть включатися й інші показники, пов’язані
з виконанням працівниками, керівниками зак
ладів норм чинного трудового законодавства,
законодавства про охорону праці, атестацію
тощо.
Зазначена винагорода надається незалежно
від навантаження (обсягу роботи) в розмірі до
одного посадового окладу (ставки заробітної плати). Одержують її педпрацівники, які
згідно з Переліком № 963 обіймають посади
педагогічних працівників. Грошова винагороди за сумлінну працю виплачується лише за
основним місцем роботи. Конкретні розміри
цієї виплати встановлюються залежно від особистого внеску кожного працівника в підсумки
діяльності закладу.
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Щорічна грошова винагорода нараховується
на посадовий оклад (ставку заробітної плати)
з урахуванням підвищень, які впливають на
розмір ставки (посадового окладу) на підставі
пункту 34 Інструкції № 102, тобто створюють
їх новий розмір.
До набуття чинності Постанови № 67 вказана винагорода надавалася на підставі наказу
керівника закладу, а керівнику — за наказом
вищої організації. Згаданою Постановою було
змінено підстави надання щорічної грошової
винагороди педпрацівникам. Відтепер керівникам педагогічних закладів щорічну грошову
допомогу надаватимуть за погодженням з
організацією вищого рівня. До внесення змін
організація вищого рівня самостійно видавала
наказ про призначення керівнику закладу такої
допомоги. Отже, для призначення щорічної
грошової винагороди педагогічним працівникам навчального закладу (чи методичної
установи) його керівник має видати наказ.
А якщо в ньому йдеться про винагороду власне
керівнику — такий наказ доведеться погодити
з організацією вищого рівня.
Усім іншим педпрацівникам, як і раніше,
допомогу виплачуватимуть на підставі наказу
керівника навчального закладу чи методичної
установи.
Зверніть увагу на те, що у пп. 8.3.1 Галузевої угоди сторони домовилися забезпечити
надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов’язків у розмірі посадового окладу — це
максимальна межа розміру допомоги (п. 5
Порядку № 898).
Зауважимо, щорічну грошову винагороду
можуть призначати за результатами роботи як за
календарний, так і за навчальний рік. Зважаючи
на те, що педагогічна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах триває протягом
навчального року, оптимальним періодом для
підбиття підсумків роботи вчителів, вихователів та інших педагогічних працівників є саме
навчальний рік. Виплата зазначеної грошової
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винагороди має одноразовий характер, а тому
не включається в розрахунок середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження на
підставі п. 4 Порядку № 100.
Пропонуємо для використання у практичній
роботі приблизний зразок Порядку надання
щорічної грошової винагороди педагогічним
працівникам загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання
службових обов’язків (додаток 7).
Положення, яке розроблятиметься в закладі,
може містити додаткові критерії, крім визначених у наведеному вище порядку, з урахуванням
специфіки навчального закладу.
Щорічна грошова винагорода керівникам
навчальних закладів, які працюють на умовах
контракту, надається незалежно від умов, визначених у контракті.

Матеріальна допомога
Допомога на оздоровлення
Працівники закладів і установ бюджетної
сфери можуть отримувати матеріальну допомогу, в т. ч. на оздоровлення. Статтею 57 Закону
№ 1060 установлена допомога на оздоровлення
педагогічним і науково-педагогічним працівникам у разі надання їм щорічної відпустки.
Згідно з підпунктом «б» пункту 4 Постанови
№ 1298 керівнику закладу надається право в
межах фонду заробітної плати, затвердженого
в кошторисі, надавати працівникам закладу
матеріальну допомогу, в т. ч. на оздоровлення,
розмір якої не перевищує посадового окладу на
рік (крім матеріальної допомоги на поховання).
Отже, відповідно до статті 57 Закону
№ 1060 педагогічним і науково-педагогічним
працівникам установлена допомога на оздоровлення в разі надання їм щорічної відпустки.
Виплачується така допомога працівникам,
які за Переліком № 963 обіймають відповідні
посади.
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Додаток 7
ПОРЯДОК
надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам загальноосвітнього навчального закладу державної форми власності за сумлінну працю, зразкове
виконання службових обов’язків
Цей Порядок поширюється на педагогічних працівників цієї установи, крім тих, які працюють у ній за сумісництвом або на умовах погодинної оплати.
Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за сумлінну працю,
зразкове виконання службових обов’язків за умови досягнення ними успіхів у навчанні,
вихованні, професійній підготовці учнівської молоді.
Враховується також якість і повнота обсягу виконуваних посадових обов’язків, запровадження в навчально-виховному процесі найбільш ефективних форм і методів роботи,
узагальнення передового педагогічного досвіду, участь у діяльності професійних методичних
об’єднань, асоціацій, робота з обдарованими дітьми, розвиток їхніх творчих здібностей і
нахилів; зміцнення навчально-матеріальної бази, роботи з батьками з питань навчання та
виховання дітей, зниження захворюваності та травматизму серед учнів, вихованців, які відвідують групи продовженого дня.
Грошова винагорода виплачується за відсутності порушень трудової дисципліни в межах
коштів, передбачених кошторисом на оплату праці.

Матеріальна допомога на оздоровлення на
підставі статті 57 Закону № 1060 нараховується
за основним місцем роботи педагогічних працівників незалежно від навантаження (обсягу
роботи) в розмірі посадового окладу (ставки
заробітної плати).
Оскільки ця виплата гарантована державою,
то видатки на неї передбачаються в кошторисі.
Звертаємо увагу на те, що допомога на оздоровлення надається в чинних на час надання
таких відпусток розмірах посадових окладів
(ставок заробітної плати). Отже, якщо до настання відпустки працівникам буде змінено
посадові оклади (ставки заробітної плати), то
і допомога на оздоровлення має бути перерахована.
Допомога на оздоровлення надається також:
 педагогічним працівникам, які працюють
за строковим договором за умови звільнення
їх після закінчення відпустки;
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 жінкам із числа педагогічних чи науково-педагогічних працівників, які під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до
трьох років працюють на умовах неповного
робочого дня.
Не надається ця допомога працівникам
закладу, які не обіймають посади педагогічних
працівників, але ведуть викладацьку (педагогічну) роботу (лаборанти, бібліотекарі, завгоспи
та ін.) (лист МОН та ЦК профспілки працівників
освіти і науки «Про виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки» від
11 червня 2001 р. № 1-9/223/№ 02-8/267).
У зв’язку з тим, що допомога на оздоровлення
при наданні щорічної відпустки є одноразовою
виплатою, вона не враховується для обчислення
середнього заробітку (п. 4 Порядку № 100).
Якщо ж працівник поділив відпустку на
частини — за умови, що її основна безперервна
частина становить не менше 14 календарних
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днів (ст. 12 Закону про відпустки) — допомога
на оздоровлення виплачується один раз під час
надання будь-якої з них.
Під час надання вказаної допомоги до уваги не береться фактично відпрацьований час
у цьому закладі. Основною умовою є те, що
педагогічний працівник йде у відпустку.
У разі виплати працівнику компенсації за
невикористану відпустку допомога на оздоровлення не виплачується.
Оскільки матеріальна допомога на оздоровлення в разі надання щорічної відпустки
педагогічним і науково-педагогічним працівникам гарантована державою, подання заяви на її
виплату необов’язкове (ст. 57 Закону № 1060).
Працівники закладів і установ бюджетної
сфери, до яких належать і інші (непедагогічні)
працівники закладів освіти, можуть отримувати
матеріальну допомогу, в т. ч. на оздоровлення
відповідно до Постанови № 1298.

Порядок виплати допомоги
Матеріальна допомога за Постановою № 1298
виплачується працівникам у випадках скрутного
матеріального становища, народження дитини,
лікування, поховання тощо.
Розмір такої допомоги не може перевищувати посадового окладу працівника за винятком
суми матеріальної допомоги на поховання.
У колективному договорі матеріальна допомога залежно від її виду може бути відображена
в розділі «Оплата праці» або в розділі «Соціально-трудові пільги, гарантії і компенсації». Тут же
може зазначатися розмір матеріальної допомоги, вказана першочерговість такої виплати тощо.
Зважаючи на реальні фінансові можливості
бюджету, а також з урахуванням положень
колективного договору, в кошторисі конкретизуються розміри окремих видів матеріальної допомоги, передбачених нормативними
актами. Наприклад, така допомога може бути
надана й у меншому розмірі. На виплату матеріальної допомоги може бути спрямовано
зекономлений фонд заробітної плати, який на-
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копичився в закладі за певний період. Оскільки
підвищення, передбачені пунктом 34 Інструкції
№ 102, створюють новий посадовий оклад
(тарифну ставку), то розмір допомоги розраховується, виходячи з нового посадового
окладу (тарифної ставки).
Для отримання матеріальної допомоги
працівник закладу подає заяву, в якій зазначає
причину, з якої він просить надати йому таку
допомогу. Заяву візує керівник, вона і є підставою для оформлення наказу про надання
матеріальної допомоги, в якому зазначається
пункт колективного договору, на підставі якого
надається матеріальна допомога, та її сума.
Виплата матеріальної допомоги, в т. ч. на
оздоровлення згідно з Постановою № 1298,
стосується як працівників, для яких робота є
основним місцем, так і тих, які працюють за
сумісництвом. Заборони виплати сумісникам
такої допомоги чинним законодавством не
передбачено (лист Мінсоцполітики України від
20 липня 2005 р. № 18/375).
Відповідно до пункту 8.3.1 Галузевої угоди
рекомендовано забезпечити надання всім категоріям працівників, включаючи педагогічних
і науково-педагогічних, матеріальної допомоги,
зокрема на оздоровлення, в розмірі до одного посадового окладу на рік (п. 8.3.2 Закону
№ 1060). Матеріальна допомога на поховання
зазначеним вище розміром не обмежується.
Виплата педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення
під час надання щорічної відпустки відповідно
до статті 57 Закону № 1060 і Постанови № 78
не виключає можливості (за наявності коштів
фонду оплати праці) виплати цим працівникам
також і іншої матеріальної допомоги, зокрема
для вирішення соціально-побутових питань,
передбаченої підпунктом 5 пункту 4 Наказу
№ 557.
Право надавати матеріальну допомогу, в
т. ч. на оздоровлення, надано керівнику закладу
в межах фонду заробітної плати, затвердженого
в кошторисі.
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Виконання обов’язків
під час канікул і
карантину

Р

егулювання робочого часу педагогічних працiвникiв має свою специфiку.
Навчальнi заняття з дiтьми проводяться
за затвердженим розкладом. Водночас
дні тижня, коли таких занять немає (окрім
загальних вихідних, як правило, суботи та
неділі), вихiдними не вважаються, оскiльки протягом цього часу вчителi можуть залучатися до
інших видiв органiзацiйно-педагогiчної роботи.
Пунктом 25 Типових правил визначено, що
під час канікул, які не збігаються з черговою
відпусткою, педагогічні працівники залучаються до педагогічної та організаційної роботи в
межах часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження до початку канікул.
Пунктом 5.2.2 Галузевої угоди передбачено,
що вчителі, які індивідуально навчають дітей
за медичними показаннями, виконують іншу
організаційно-педагогічну роботу в канікулярний період у межах кількості годин навчального
навантаження, установленого під час тарифікації до початку канікул.
У навчальних закладах існує практика надання
педагогічним працівникам у канікулярний період
«методичних днів», тобто днів, у які розкладом
не передбачено уроків чи занять із гуртківцями
та в які працівники можуть виконувати посадові
обов’язки, такі як перевірка зошитів, підготовка
до уроків, методична робота тощо, поза межа
ми навчального закладу. Зауважимо, що чин-
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ним законодавством не передбачено обов’язку
роботодавця надавати їм такі дні. Разом із тим
право працівників на «методичні дні» та умови
їх надання, в т. ч. у період канікул, може передбачатися колективним договором чи правилами
внутрішнього трудового розпорядку, чинними
в закладі. Пунктом 5.3.1 Галузевої угоди передбачено рекомендацію керівникам закладів та
установ освіти створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від
навчальних занять і виконання іншої педагогічної
роботи за розкладом окремих днів тижня з метою
підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки
до занять тощо за межами навчального закладу.

Залучення до чергування
Пунктом 24 Типових правил передбачено, що
керівник закладу освіти може залучати педагогічних працівників до чергування в закладі.
Графік чергування та його тривалість затверджується за погодженням із педагогічним
колективом і профспілковим комітетом. Варто
пам’ятати, що законодавством забороняється
залучати до чергування у вихідні та святкові
дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей
віком до трьох років. Жінки, які мають дітейінвалідів або дітей віком від трьох до 14 років,
не можуть залучатися до чергування у вихідні
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та святкові дні без їхньої згоди (абзац другий
п. 24 Типових правил).
Педагогічні працівники зобов’язані виконувати обов’язки, передбачені їхніми посадовими інструкціями. Частиною другою статті 55
Закону № 1060 передбачено, що відволікання
педагогічних і науково-педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків
не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. Окрім того,
стаття 31 КЗпП забороняє власнику або уповноваженому ним органу вимагати від працівника
виконання роботи, не обумовленої трудовим
договором. Згідно з частиною другою статті 33 КЗпП роботодавець має право перевести
працівника на іншу роботу, не обумовлену
трудовим договором, без згоди працівника,
якщо ця робота не протипоказана працівникові
за станом здоров’я, лише для відвернення або
ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій,
епізоотій, виробничих аварій, а також інших
обставин, які ставлять або можуть поставити
під загрозу життя чи нормальні життєві умови
людей. Якщо вищевказаних обставин немає,
педагогічні працівники від виконання нетипових для їхньої посади обов’язків, наприклад,
некваліфікованих робіт, у т. ч. під час канікулярного періоду, мають право відмовитися.

Оплата під час карантину та
канікул
Відповідно до пункту 71 Інструкції № 102 за
час роботи в період канікул праця педагогічних
працівників та осіб із числа керівного, адмініст
ративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести
викладацьку роботу або заняття з гуртківцями
в тій же установі, оплачується з розрахунку
заробітної плати, встановленої під час тарифікації, що передувала початку канікул.
Пунктом 73 Інструкції № 102 передбачено,
що особи, які працюють на умовах погодинної
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оплати праці (наприклад, методисти методичних кабінетів, які виконують педагогічну
роботу в загальноосвітніх навчальних закладах
в основний робочий час в обсязі до 240 годин
на рік) і не ведуть занять під час канікул, оплату
за цей час не отримують. Варто пам’ятати, що
на підставі пункту 73 Інструкції № 102 погодинна оплата праці для нарахування заробітної плати вчителям, які ведуть індивідуальне
навчання, допускається лише в разі оплати за
години заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку
з хворобою або з інших причин педагогічних
працівників, яке тривало не більше двох місяців, а також оплати праці працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються
до педагогічної роботи.
У разі нарахування заробітної плати вчителям, які ведуть індивідуальне навчання з
учнями більше двох місяців, праця з першого дня заміщення за всі години фактичного
педагогічного навантаження оплачується за
тарифікацією. Тобто місячна заробітна плата
визначається шляхом множення ставки заробітної плати на встановлену вчителеві фактичну
кількість годин на тиждень, в т. ч. на індивідуальне навчання, та ділення цього добутку на
норму годин на ставку.
Таким чином, під час нарахування заробітної
плати педагогічним працівникам, яким було
встановлено години індивідуального навчання,
в період канікул має застосовуватися пункт 71
Інструкції № 102, згідно з яким праця педагогічних працівників за час роботи в період
канікул оплачується з розрахунку заробітної
плати, встановленої під час тарифікації, що
передувала початку канікул.
Окрім канікул заняття за розкладом у
навчальних закладах не проводяться також у
період поширення епідемій. Для запобігання
поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб застосовуються адміністративні
та медико-санітарні заходи — карантин. За
статтею 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня
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2000 р. № 1645-III карантин установлюється та
скасовується КМУ. Питання про встановлення
карантину порушує перед КМУ центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
здоров’я, за поданням головного державного
санітарного лікаря України. На період карантину можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші
необхідні зміни щодо умов їхньої виробничої
та іншої діяльності.
Призупинення роботи, якщо немає організаційних або технічних умов, необхідних для її
виконання, спричинене невідворотною силою
або іншими обставинами, вважається простоєм
(ст. 34 КЗпП).
Міністерство освіти і науки України в листі
«Про організацію роботи навчальних закладів у період поширення епідемії грипу» від
2 листопада 2009 р. № 1/9-758 наголосило
на недопущенні випадків примусового відправлення працівників усіх типів навчальних
закладів у відпустку в період карантину та
наданні щорічних відпусток тільки за їхнім
бажанням.
Як правило, педагогічні працівники під час
карантину перебувають на своїх робочих місцях. Разом із тим у листі Міністерства соці-
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альної політики України від 23 жовтня 2007 р.
№ 257/06/187-07 наголошується на тому, що
якщо простій має цілодобовий (тижневий) характер, власник або уповноважений ним орган має
в наказі обумовити необхідність присутності або
відсутності працівника на роботі. Окрім того,
питання необхідності присутності або відсутності
працівників на робочих місцях у період простою
може бути визначено в Правилах внутрішнього
трудового розпорядку навчального закладу.
Згідно зі статтею 113 КЗпП час простою не
з вини працівника оплачується з розрахунку
не нижче ніж дві третини тарифної ставки
встановленого працівникові розряду (окладу)
(колективним договором може бути визначено
вищий розмір).
Галузевою угодою рекомендовано закладам освіти і науки забезпечити оплату праці
вчителів, вихователів груп продовженого дня,
вихователів дошкільних навчальних закладів і
викладачів, якщо в окремі дні (місяці) заняття
не проводяться з незалежних від них причин
(епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої під
час тарифікації, з дотриманням умов чинного
законодавства. Конкретні умови оплати праці
працівників у цей період можуть установлюватися колективними договорами, угодами.
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О

дними з виплат, які гарантуються державою, є виплати, пов’язані зі спеціальним
стажем роботи. До них належать надбавки
за вислугу років, які встановлюються відповідно до чинного законодавства.
Порядок обчислення спеціального стажу роботи і виплати надбавки за вислугу років регулюються для педагогічних працівників Постановою
№ 78 і Переліком № 963.
Основним документом для визначення стажу
педагогічної роботи є трудова книжка та інші документи (витяги з наказів, відомостей про виплату
заробітної плати тощо), що на підставі чинного
законодавства підтверджують спеціальний стаж
роботи. Відповідальність за обчислення стажу
покладається на роботодавця.
Розміри відсоткової надбавки за спеціальний
стаж наведено в таблиці:
Спеціальний стаж
працівника, років

Розмір надбавки за
вислугу років, %

До 3

0

Від 3 до 10

10

Від 10 до 20

20

Більше 20

30

Розмір надбавки за вислугу років у зв’язку зі
збільшенням спеціального стажу підвищується:
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 або з місяця, що настає за тим, у якому виникло таке право, якщо документи, необхідні для
обчислення стажу, зберігаються в цьому закладі;
 або з дня подання працівником документа
про стаж, що дає право на підвищення розміру
надбавки, доплати за вислугу років.
Отже, якщо вказані документи є в установі,
закладі, організації, то контроль за зміною спеціального стажу роботи покладається на адміністрацію цих закладів, установ, тобто роботодавців.
Зазначимо, що стаж роботи за спеціальністю
особам, яким установлюється надбавка за вислугу
років, обчислюється сумарно за час роботи на всіх
посадах, зазначених у Переліку № 963.
Виплачується надбавка за вислугу років згідно
з наказом чи іншим розпорядчим документом,
виданим керівником. Надбавка за вислугу років
нараховується працівникам, які обіймають посади за Переліком № 963. Зверніть увагу на те,
що виплата, про яку йдеться, нараховується у
відсотках до посадового окладу (ставки заробітної
плати) без урахування інших надбавок і доплат.
Утім, якщо працівникові належить підвищення, то
надбавку за вислугу років розраховують, виходячи
з новоствореного посадового окладу (ставки заробітної плати).
До стажу роботи за спеціальністю входить
(ст. 181 КЗпП):
 відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
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 відпустка без збереження заробітної плати,
що надається жінці, якщо її дитина на підставі медичного висновку потребує домашнього догляду
(до досягнення нею шестирічного віку).
До стажу педагогічної роботи зараховується
час перебування громадян України на військовій службі (п. 5 Постанови № 78, ст. 8 Закону
України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» від 20
грудня 1991 р. № 2011-ХІІ, частина друга ст. 27
Закону України «Про Службу безпеки України»
від 25 березня 1992 р. № 2229-ХІІ), військова служба у внутрішніх військах Міністерства
внутрішніх справ України (частина друга ст.
21 Закону України «Про Національну гвардію
України» від 13 березня 2014 р. № 876-VII),
період повноважень народного депутата у Верховній Раді України (п. 2 ст. 20 Закону України
«Про статус народного депутата України» від 17
листопада 1992 р. № 2790-XII).
Записи про надання відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та відпустки без збереження заробітної плати, яка надається згідно з медичним висновком
до виповнення дитині шести років, до трудової
книжки не вносяться, оскільки це не передбачено
Інструкцією № 58.
Порядок № 78 не передбачає зарахування до
стажу педагогічної роботи часу навчання у внз.
Звертаємо увагу на те, що надбавка за вислугу років не впливає на розмір посадового
окладу (ставки заробітної плати) працівників.
Розмір надбавки не збільшується під час перебування працівника у відпустці (основній, додатковій), його тимчасової непрацездатності,
навчання на курсах підвищення кваліфікації
тощо. Пов’язано це з тим, що за чинним законодавством за цей період заробітна плата
педагогічним працівникам нараховується із
розрахунку середнього заробітку (Порядок
№ 100 та Порядок № 1266).
У таких випадках розмір надбавки змінюється
з дня виходу працівника на роботу після закінчення відпустки, хвороби тощо. Перерахунок за час
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між одержанням права на підвищення надбавки
і днем виходу на роботу не здійснюється.
Під час обчислення педагогічного стажу слід
також урахувати:
 час проведення викладацької роботи в
навчальних закладах поза основною діяльністю,
обсяг якої становив протягом року не менше
180 годин. До стажу зараховуються лише місяці,
протягом яких проводилася викладацька робота;
 час роботи за сумісництвом працівників підприємств, установ, організацій, які крім
основної роботи працювали за сумісництвом на
посадах науково-педагогічних чи педагогічних
працівників з обсягом роботи не менше 0,25
посадового окладу (ставки заробітної плати)
працівників.
Зазначимо, що надбавка за вислугу років
педагогічним працівникам виплачується як за
основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
Працівникам, які займають посади, зазначені
у Переліку № 963, й одночасно проводять викладацьку роботу, надбавка нараховується на
посадовий оклад, установлений за обійманою
посадою, і за години навчального навантаження.
Таким працівникам розмір надбавки розраховується у відсотках до посадового окладу
(ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень, установлених Інструкцією № 102. Відповідно до п. 34 цієї Інструкції такі підвищення
створюють новий посадовий оклад (ставку
заробітної плати). У разі виконання вказаним
працівником навантаження (обсягу роботи)
обсягом більше чи менше норми на ставку,
розмір надбавки за вислугу років збільшується
чи зменшується пропорційно педагогічному
навантаженню, обсягу роботи.
Відповідальність за розрахунок спеціального
стажу роботи покладається на роботодавця.
У разі виникнення спорів, пов’язаних із визначенням стажу та виплатою надбавок за вислугу
років, у т. ч. за попередній період, вони вирішуються на підставі статті 233 КЗпП: працівник
має право звернутися до суду з позовом про
стягнення недоданої суми.

53

Порядок надання відпустки

Порядок надання
відпустки

З

гідно з частиною шостою статті 6 Закону
про відпустки керівним працівникам
навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин
(підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам
та науковим працівникам надається щорічна
основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному КМУ.
Надання відпустки педагогічним працівникам
регулюється Порядком № 346. Конкретна
тривалість відпустки зазначених працівників,
передбачена в додатку до цього Порядку.
Надання відпусток визначають за графіками, затвердженими керівниками закладів за
погодженням із виборними органами профспілкових організацій. Під час їх складання
враховують інтереси закладу й особисті інтереси
працівників. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком,
узгоджують між працівником і закладом.
Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних
закладів та навчальних (педагогічних) частин
(підрозділів) інших установ і закладів щорічна
основна відпустка повної тривалості у перший і
наступні роки надається у період літніх канікул
незалежно від часу прийняття їх на роботу.
Право на щорічну основну відпустку мають
усі працівники. Це її головна відмінність від
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інших видів відпусток, для одержання яких
необхідні спеціальні підстави. Утім, надання
щорічної основної відпустки має низку особ
ливостей.
Отже, право працівника освітнього закладу,
установи на відпустки забезпечується:
 гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період
місця роботи (посади) і заробітної плати;
 забороною заміни відпустки грошовою
компенсацією, крім випадків, передбачених
статтею 24 Закону про відпустки.
Працівники закладів освіти мають право
на щорічну додаткову відпустку за особливий
характер праці за статтею 8 Закону про відпустки. На додаткову відпустку тривалістю до
35 календарних днів мають право працівники,
робота яких пов’язана з підвищеним нервовоемоційним та інтелектуальним навантаженням
(посади таких осіб наведено в додатку 4 до
Галузевої угоди). Відпустка за ненормований робочий день (перелік посад визначено додатком 1
до Галузевої угоди, і до цього переліку включено
також окремі посади педагогічних працівників,
а також керівників навчальних закладів та їх
заступників) надається тривалістю до семи
календарних днів. Конкретна тривалість цих
щорічних додаткових відпусток встановлюється
колективним договором закладу пропорційно
часу зайнятості працівника в цих умовах.
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Якщо працівник із якихось причин не
скористався своїм правом на щорічну відпустку за попередні роки, він
має право використати її, а в разі
звільнення, незалежно від підстав,
йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток
Нагадаємо, що загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може
перевищувати 59 календарних днів.
Відповідно до статті 12 Закону про відпустки щорічну відпустку на прохання працівника
може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, якщо основна безперервна її
частина становитиме не менше 14 календарних
днів. Ця частина відпустки необов’язково має
бути першою. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як
правило, до кінця робочого року, але не пізніше
12 місяців після закінчення робочого року, за
який надається відпустка.
Додаткова відпустка за особливий характер
праці надається протягом робочого року пропорційно фактично відпрацьованому часу. До
розрахунку часу, що дає право на такий вид
відпустки, зараховуються дні, коли працівник
був зайнятий на роботі з особливим характером (із ненормованим робочим днем) не менше
половини робочого часу, встановленого для
працівників цього виробництва або посади.
На підставі статті 5 Закону про відпустки
тривалість відпусток розраховується в календарних днях.
Святкові та неробочі дні для визначення
тривалості щорічних і додаткових відпусток
працівникам, які мають дітей, не враховуються
(частина 11 ст. 5, ст. 19 Закону про відпустки).
Отже, якщо у тривалість зазначених відпусток
входять святкові та неробочі дні, то відпустка
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продовжується на кількість таких днів. Зазначене не стосується інших видів відпусток, а саме:
додаткової відпустки у зв’язку з навчанням,
творчої відпустки, соціальних відпусток, відпусток без збереження заробітної плати: до
них святкові та неробочі дні враховуються,
а відпустка не продовжується.
Для оплати щорічної відпустки середня заробітна плата обчислюється відповідно до норм
Порядку № 100. Для цього згідно з пунктом
7 згаданого Порядку заробіток за останні 12
місяців або за менший фактично відпрацьований період ділиться на кількість календарних
днів року чи фактично відпрацьованого часу
за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством на підставі статті
73 КЗпП. Одержаний результат множиться на
кількість календарних днів відпустки.
Якщо працівник пропрацював у закладі
менше року, середня заробітна плата обчислюється з огляду на виплати за фактично відпрацьований час, тобто з першого числа місяця
після початку роботи до першого числа місяця,
в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.
Якщо педпрацівник працює за сумісництвом,
то за Законом про відпустки відпустка може
надаватися одночасно як за основним місцем
роботи, так і за сумісництвом. Для нарахування
відпускних має враховуватись заробіток за двома посадами, а також установлена тривалість
відпустки за кожною посадою.

Компенсація за невикористані дні
щорічної основної відпустки
Якщо працівник із якихось причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку за
попередні роки, він має право використати
її, а в разі звільнення, незалежно від підстав,
йому має бути виплачено компенсацію за всі
невикористані дні щорічних відпусток (ст. 24
Закону про відпустки). Законодавством не
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передбачено терміну давності, після якого
працівник втрачає право на щорічні відпустки,
не містить воно й заборони надання щорічної
відпустки в разі їх невикористання.
За бажанням працівника частина щорічної
відпустки замінюється грошовою компенсацією
(частина четверта ст. 24 Закону про відпустки).
Тривалість наданої працівникові щорічної та
додаткових відпусток не має бути меншою ніж
24 календарних дні. Тобто якщо педагогічний
працівник має право на 56 к. дн. відпустки,
а використав, наприклад, 40 к. дн., то за 16 к. дн.
він має право отримати грошову компенсацію
незалежно від факту звільнення.

Особливості виплати компенсації
за невикористану відпустку
працівникам, які працювали
менше/більше 10 місяців
Для педагогічних працівників тривалість щорічної основної відпустки становить 56 календарних днів, а надається така відпустка
у період літніх канікул незалежно від часу їх
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прийняття на роботу (частина шоста ст. 6 Закону про відпустки, Порядок № 346).
У разі звільнення педагогічних працівників
навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова
компенсація виплачується за всі дні не використаної ними щорічної основної відпустки за
таким алгоритмом (частина друга ст. 24 Закону
про відпустки, п. 6 Порядку № 346):
 педагогічним працівникам, які до звільнення пропрацювали 10 місяців і більше, компенсація виплачується з розрахунку повної
тривалості щорічної основної відпустки;
 педагогічним працівникам, які до звільнення пропрацювали менше 10 місяців, компенсація виплачується пропорційно відпрацьованому ними часу (з розрахунку тривалості цієї
відпустки за кожний відпрацьований місяць:
5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості
щорічної основної відпустки відповідно 56, 42
і 28 календарних днів).
Отже, якщо педагогом було відпрацьовано 10
місяців, то йому належить виплатити відпускні з
розрахунку повної тривалості щорічної основної
відпустки, тобто за 56 календарних днів.
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Припинення трудових
відносин із педагогічними
працівниками

Т

рудові відносини з педагогами припиняються на загальних підставах у порядку,
передбаченому статтями 36, 38, 40, 41
КЗпП. Не будемо детально зупинятися на
кожній підставі звільнення, оскільки порядок є
загальним, у т. ч. для працівників освітньої галузі
(див. cпецвипуск журналу «Кадровик України»
№ 4/2016). Звернемо увагу лише на особливі
підстави для звільнення працівників освіти. Зок
рема, якщо між працівником і власником досягнуто домовленості про припинення трудового
договору за пунктом 1 статті 36 КЗпП (угода
сторін), трудовий договір припиняється у строк,
визначений сторонами. Така домовленість може
бути анульована лише за взаємної згоди на це
власника та працівника. Відкликання в такому
разі працівником заяви про звільнення, якщо на
це немає згоди власника, правового значення
не має.
Щодо звільнення за пунктом 2 статті 36 КЗпП,
то укладений на певний строк трудовий договір
може припинятися на цій підставі, якщо закінчився
зазначений у ньому період або настала подія, з
настанням якої пов’язується закінчення його дії,
наприклад, вихід на роботу основного працівника.
Однак власне факт закінчення строку трудового договору не свідчить про автоматичне
припинення його дії. Пунктом 2 статті 36 КЗпП
встановлено, що такий договір буде вважатися
укладеним на невизначений строк, якщо трудові
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відносини фактично тривають і жодна зі сторін не
зажадала їх припинення. Отже, якщо роботодавець
не має наміру продовжувати трудові відносини з
працівником, він повинен подбати про своєчасне
видання наказу про звільнення працівника згідно
з пунктом 2 статті 36 КЗпП (не пізніше дня закінчення строку трудових відносин) (додаток 1).
Відповідно до статті 391 КЗпП, якщо після
закінчення строку трудового договору трудові
відносини фактично тривають і жодна зі сторін не
вимагає їх припинення, чинність цього договору
вважається продовженою на невизначений строк.
Тобто вихід працівника на роботу наступного дня
після закінчення трудового договору, допущення
його до роботи є юридичним фактом, за яким
строковий договір набуває характеру безстрокового, укладеного на невизначений строк.
Питання обчислення строків виникнення та
припинення трудових прав та обов’язків регламентоване статтею 2411 КЗпП. Якщо останній
день строку трудового договору припадає на
святковий, вихідний або неробочий день, датою
його закінчення вважається найближчий робочий
день.
Найбільш проблематичною для роботодавців
є ситуація, пов’язана зі звільненням на підставі
пункту 2 статті 36 КЗпП жінок, згадуваних у частині третій статті 184 КЗпП. До них належать вагітні,
матері дітей віком до трьох років, одинокі матері
за наявності дитини віком до 14 років або дитини-
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інваліда. До осіб, на яких поширюються гарантії,
встановлені статтею 184 КЗпП, належать також
батьки, які виховують дітей без матері (в т. ч.
у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікуни (піклувальники),
прийомні батьки (ст. 1861 КЗпП). У випадку
припинення трудового договору за пунктом 2
статті 36 КЗпП виникає необхідність попередньо
вирішити питання їх працевлаштування.
Вимога закону про працевлаштування вважається виконаною, якщо працівнику була запро-

понована на тому ж або на іншому підприємстві
робота, від якої він відмовився без поважних
причин. У цьому випадку підставою для видання наказу про звільнення за пунктом 2 статті 36 КЗпП буде письмова відмова працівника
від переведення. Але якщо відмова від запропонованої роботи обумовлена поважною причиною
(наприклад, станом здоров’я), то це розглядається
як невиконання роботодавцем свого обов’язку. На
період працевлаштування за зазначеними вище
категоріями працівників зберігається середня

Додаток 1
Зразок оформлення наказу про звільнення
після закінчення строку трудового договору
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 26
НАКАЗ
13.06.2017

м. Київ

№ 42-К

Про звільнення Гришко С. В.
НАКАЗУЮ:
1. Звільнити Гришко Світлану Володимирівну, вчителя інформатики, із
займаної посади 14 червня 2017 р. у зв’язку із закінченням строку контракту
за пунктом 2 частини першої статті 36 КЗпП.
2. Виплатити Гришко С. В. компенсацію за невикористані дні щорічної
відпустки.
Підстава: контракт від 13.06.2016 № 56.
Директор

Іщенко

               О. В. Іщенко

З наказом ознайомлена
Гришко С. В. Гришко
13.06.2017
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Додаток 2
Приклад формулювання наказу про звільнення з роботи
з підстави, передбаченої контрактом
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
НАКАЗ
19.06.2017

м. Київ

№ 24-К

Про звільнення Лященка М. О.
НАКАЗУЮ:
1. Звільнити Лященка Михайла Олександровича, директора загальноосвітнього навчального закладу № 56, 20 червня 2017 р. у зв’язку з порушенням правил прийняття учнів, пункту 15 контракту від 9 серпня 2013 р.
№ 69 із займаної посади за пунктом 8 частини першої статті 36 КЗпП.
2. Начальнику відділу кадрів і головному бухгалтеру провести розрахунок і виплатити Лященку М. О. компенсацію за невикористані дні щорічної
відпустки, а також надати виплати, передбачені пунктом 11 контракту від
9 серпня 2013 р. № 69, і видати йому трудову книжку в день звільнення.
Підстава: контракт від 09.08.2013 № 69.
Начальник управління

Ткачук

               В. М. Ткачук

З наказом ознайомлений
Лященко М. О. Лященко
19.06.2017

заробітна плата, але не більше трьох місяців із
дня закінчення строку трудового договору.
Також можливе припинення трудового договору на підставах, передбачених контрактом
(п. 8 ст. 36 КЗпП). Як зазначалося, укладення
контракту з працівниками педагогічної галузі
допускається законодавством і є поширеним у
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цій сфері. У цьому випадку підставою звільнення
будуть додаткові умови, прямо не передбачені чинним законодавством, але закріплені в
контракті з працівником. До трудової книжки
вноситься запис: «Звільнено з підстав, передбачених контрактом, п. 8 ст. 36 КЗпП» та необхідне посилання на наказ, у якому, у свою чергу,
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зазначається підстава для звільнення, передбачена
контрактом (наприклад, порушення певних вимог
законодавства про освіту тощо).
Якщо звільнення відбувається після закінчення
строку дії контракту, то трудові відносини припиняються на підставі пункту 2 статті 36 КЗпП.
Адже контракт є особливою формою строкового
трудового договору.
Розірвання трудового договору в разі вчинення працівником аморального проступку
(п. 3 ст. 41 КЗпП). У цьому випадку можливе
розірвання з ініціативи адміністрації трудового
договору, укладеного з працівником, який виконує виховні функції, внаслідок вчинення ним
аморального проступку, несумісного із продовженням виконуваної роботи.
Для звільнення потрібна наявність таких умов:
 до трудових обов’язків працівника входить
безпосереднє виконання виховних функцій;
 вчинення цим працівником аморального
проступку є результатом його винної поведінки;
 несумісність аморального проступку із
продовженням роботи.
Чинне трудове законодавство не містить переліку посад працівників, які віднесені до таких,
які виконують виховні функції. Однозначно до
них належать працівники навчальних закладів,
визначені в статті 50 Закону № 1060 як учасники
навчально-виховного процесу. Це керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники
та фахівці системи освіти.
Відповідно до пункту 28 Постанови № 9 у
зв’язку з вчиненням аморального проступку
можуть бути звільнені лише ті працівники, які
займаються виховною діяльністю, наприклад,
вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи, соціальні педагоги, майстри виробничого
навчання, методисти, педагогічні працівники
позашкільних установ.
Не можуть бути звільнені за пунктом 3 статті 41 КЗпП керівники підприємств або структурних

60

підрозділів підприємств, крім керівників установ
освіти, які самостійно виконують виховні функції
в навчальному процесі. Також ця підстава для
звільнення не може застосовуватися до працівників освітніх установ, основний зміст діяльності
яких безпосередньо не пов’язаний із виконанням
виховних функцій (наприклад, обслуговуючий і
технічний персонал).
За етичними принципами аморальним проступком можна вважати поведінку, яка порушує
моральні норми, суперечить змісту трудової функції і тим самим дискредитує виховні, службові
повноваження працівника. До таких дій відносять
появу в нетверезому стані в громадських місцях,
вчинення хуліганських дій тощо.
Згідно з положеннями Постанови № 9 звільнення за пунктом 3 статті 41 КЗпП допускається
за вчинення аморального проступку як під час виконання трудових обов’язків, так і не пов’язаного з
ними (наприклад, у громадських місцях або в побуті), як у робочий, так і у вільний від роботи час.
Для звільнення достатньо вчинення працівником одного аморального проступку. Факт
скоєння такого вчинку має бути зафіксований
належним чином, оскільки звільнення не може
бути визнано правомірним, якщо стало наслідком
тільки загальної оцінки поведінки працівника, не
підтвердженої конкретними фактами.
Істотним є й те, що звільнення працівника, який виконує виховні функції, за скоєння
аморального проступку не є дисциплінарним
стягненням, тому не потребує дотримання процедури застосування дисциплінарного стягнення,
зокрема отримання пояснень працівника. Також
не установлений термін, протягом якого працівник може бути звільнений. Розривати трудовий
договір за пунктом 3 статті 41 КЗпП можна
лише за попереднім погодженням із профспілковим органом, і заборонено це робити під час
непрацездатності працівника, а також у період
перебування його у відпустці.
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