
РОБОЧИЙ ЧАС ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ВЧИТЕЛЯ ЗА 

НОВИМ ЗАКОНОМ. 

ВР ухвалила новий Закон України «Про повну загальну середню освіту», яким визначено 

поняття робочого часу та оплату праці пед. працівників. 

Згідно з нормами нового закону, робочий час пед. працівника включає час, необхідний 

для виконання навчальної, виховної, методичної, організаційної   роботи та іншої пед. 

діяльності, передбаченої трудовим договором або посадовою інструкцією. 

Конкретний перелік посадових обовязків має визначатись посадовою інструкцією, яка 

затверджується керівником закладу освіти відповідно до вимог законодавства. 

Законом встановлено, що засновник або уповноважений ним орган, керівники закладів 

освіти та їх структурних підрозділів не мають права вимагати від пед. працівників 

виконання роботи, не передбаченої укладеним письмовим трудовим договором або 

посадовою інструкцією. 

Педагогічна діяльність вчителя включає: 

--діяльність у межах його пед. навантаження, норма якого на одну тарифну ставку 

становить 18 навчальних годин на тиждень; 

--окремі види пед. діяльності, за які встановлюються доплати у такому співвідношенні до 

тарифної ставки: 

А). класне керівництво у 1 – 11кл. – 20 – 25%; 

Б). перевірка навчальних робіт учнів – 10 – 20 %; 

В). завідування: 

--майстернями кабінетами інформатики – 15 – 20%; 

--кімнатами зберігання зброї, тирами, паспортизованими музеями – 10 – 15%; 

--структурними підрозділами закладів освіти – 25%; 

--навчальними кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи 

майданчиками, навчально – дослідними ділянками -10 – 15%; 

--бібліотекою або за бібліотечну роботу  чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5 

– 15%; 

Г). за роботу в інклюзивних класах – 290%; 

Д). обслуговування компютерної техніки – 10 – 15%; 

 Е). проведення позакласної роботи з учнями – 10 – 40%; 

Є). інші види пед. діяльності, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства, 

трудовим договором або посадовою інструкцією. 

Доплати за інші види пед. діяльності вчителя. 

За інші види пед. Діяльності законодавством, засновником або закладом освіти можуть 

встановлюватися доплати. 

--За почесні, вчені, спортивні  звання, наукові ступені пед. працівникам встановлюються 

доплати в розмірі 15 – 30% посадового закладу в поряду, визначеному законодавством. 



--За пед. звання та за роботу в спец. закладах освіти пед. працівникам порядку, 

визначеному законодавством, встановлюються підвищення посадового окладу на 10 – 

30%. 

Вимоги до видів пед. діяльності, за які передбачено доплати, підвищення посадового 

окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок та умови їх встановлення  у державних 

та комунальних закладах освіти визначаються Каб. Міном. України. 

Засновник закладу освіти або заклад освіти має право встановлювати додаткові види та 

розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень. 

Засновники приватних, корпоративних закладів освіти мають право встановлювати інші, 

ніж передбачено цим Законом , розмір і умови оплати  праці, винагороди та допомоги для 

пед. і науково – педагогічних працівників. Отримані приватним, корпоративним закладом 

освіти публічні кошти розподіляються у порядку, визначеному законодавством для 

державних і комунальних закладів освіти. 

Педагогічне навантаження вихователя та асистента вчителя. 

Пед. навантаження вихователя школи становить 30 год., вихователя спец. закладу 

загальної середньої освіти та асистента вчителя у закладах загальної середньої освіти – 25 

год. на тиждень. 

Розміри тарифних ставок пед. працівників державних та комунальних закладів освіти 

встановлюється Каб. Міном. України. 

Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти. 

Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується його керівником 

відповідно до вимог законодавства. 

Пед. навантаження пед. працівника закладу освіти обсягом менше норм встановлюється за 

його письмовою згодою. 

Перерозподіл пед. навантаження пед. працівника протягом навчального року допускається 

у разі зміни к – сті. годин з окремих предметів (інтегрованих курсів), що передбачається 

навчальним планом закладу освіти, або за письмовою згодою пед. працівника з 

дотриманням законодавства про працю.  

 

 

 



НОВИЙ ЗАКОН «ПРО ПРАЦЮ»: ВІДПУСТКА, 

ЛІКАРНЯНИЙ, ДЕКРЕТ ТА БАГАТО ІНШОГО ЧЕКАЄ НАС 

У 2020 РОЦІ. 

Новий законопроект замінить прийняті ще в 1971 р. КЗпП. Також Каб. Мін. України вже 

встиг схвалити законопроект про працю. Так, у новому Законі «Про працю» всього 98 

статей і досить обємні прикінцеві положення, які вносять зміни абро відміняють кілька 

десятків законів, в тому числі й чинний КЗпП. 

У КЗпП збереглися: 

--Безстрокові трудові договори; 

--Заборона будь – якої примусової праці; 

--За призваними на строкову службу залишається місце  роботи і посада; 

--Не більше 40 годин робочого часу протягом 7 – денного періоду. Однак, для осіб, які 

зайняті важкими та шкідливими роботами, а також неповнолітніх встановлено 36 – 

годинний робочий тиждень; 

--Мінімальна зарплата є гарантовано. І не може бути змінена; 

--Оплата праці за роботу в нічний час повинна бути вища мінімальної на 20%; 

--Перші 5 днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець, інші – Фон тимчасової 

непрацездатності; 

--Щорічна оплачувана відпустка становить не менше 24 календарних днів, а для 

неповнілітніх – 31 календарний день; 

--Оплачувану відпустка по вагітності  та пологах – нне менше 126 днів, неоплачувана 

відпустка по догляду за дитиною – до 3 років; 

--Заборонено звільнення вагітних за винятком випадків ліквідації п – ства. або смерті 

фізичної особи – роботодавця; 

ЗМІНИ В КЗпП: 

--Докладний письмовий трудовий договір стає обовязковим. На даний момент зазначено, 

що такий договір укладається, «як правило»; 

--У договір працівник може внести індивідуальні пропозиції щодо штрафів і компенсацій 

за порушення роботодавцем умов договору; 

--Скасовано необхідність отримання згоди працівника на його переведення на тимчасову 

або постійну роботу на тому п – смтві., де він працює, або на інше п -ство.; 

--Випробувальні термін – не більше 3 місяців; 1 місяць – для робітника, до 3 місяців – для 

фахівців, до 6 місяців – для керівників; 

--Забороняється будь – яка дискріманція у сфері трудових відносин (раса, колір шкури, 

стать, сексуальна орієнтація тощо). Забороняється будь – яке упереджене ставлення в 

сфері праці і мобінг, неоднакова оплата праці за аналогічну роботу; 

-- Електроні трудові книжики; 



--Відпустку засвій рахунок – з 15 до 30 календарних днів; 

--Графік роботи в межах 40 – годинного робочого тижня, можливе встановлення гнучкого 

графіка і віддаленої роботи; 

--Більше різновидів трудових договорів. Сенс їх у тому, що працівникові йде страховий 

стаж, який потрібний для виходу на пенсію; 

НОВІ ВИДИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ: 

--Терміновий – не більше ніж на 5 років. Його укладають з працівниками таких професій: 

викладач, артист, журналіст, спортсмен, а також з керівники. 

--Короткостроковий – на термін до 2 місяців; 

--Сезонний – для виконання с\г робіт, сфера туризму; 

--З нефіксованим робочим часом. Цих договорів не може бути більше 10% від загальної к 

– сті.; 

--Учнівський – для студентів; 

--З домашнім працівником – няня, куховарка тощо. 

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ. 

 --Встановлена доплата за роботу у важких, шкідливих і небезпечних умовах праці (не 

менше 4% від зарплати). 

--Скасована натуральна оплата праці за рішенням роботодавця, лише грошима. 

--Вводяться різні терміни попередження про майбутнє звільнення: для відпрацьованого 

менше 6 місяців – за 156 днів; рік і більше – за 30 днів, 5 років і більше – 60 днів, понад 10 

років – 90 днів. 

--Працівника можна звільнити негайно, без його згоди, але сплативши йому подвійну 

зарплату. 

--Працівника можна звільнити без його згоди, якщо він хворіє не лише 120 днів поспіль, 

але і понад 150 протягом року. А також якщо він 10 днів не був на роботі з невідомих 

причин. 

--Працівник може вимагати звільнення за строковим трудовим договором з предявленням 

доказів. Якщо роботодавець не виконує умови договору. 

--Виключені такі статті як звільнення за прогул, поява в нетверозому стані або під 

впливом наркотиків, крадіжки. Це розцінюється як порушення трудового договору. 

ПРОФСПІЛКИ. 

Так, у Міжнародній конфедерації профспілок вважають, що якщо він стане законом, то 

позбавить працівників правового захисту і занадто розширить повноваження 

роботодавців.  

ВЧИТЕЛІ – ПЕНСІОНЕРИ. 

Вчителів на пенсії, які продовжують працювати, переведуть з безстрокових на строкові 

трудові договори. До 1 липня керівники шкіл повинні розірвати трудові договори – 



учителями – пенсіонерами, замість цього пропонується укладати з учителями договір на 

рік. «У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового 

договору, пед. працівники, яким виплачується пенсія  за віком, звільняються відповідно до 

пункту 9 частини першої ст. 36 Кодексу «Законів про працю України», - йдеться в 

прикінцевих положеннях закону.  

Школи стають фінансово самостійними. 

--Директор школи може обіймати свою посаду не більше 2 термінів по 6 років поспіль 

водному закладі. Конкурс на посаду керівника закладу проводитиме незалежна комісія. А 

відбір фіксуватиметься на відео. При цьому директор повинен представити план розвитку 

школи. Важливо відзначити, що школа отримує фінансову самостійність у використані 

грошей. Так, заклад може самостійно формувати штатний розклад, оплачувати ремонти 

приміщень, оплачувати підвищення кваліфікації вчителів, укладати договори. 

--Учитель без пед. досвіду при прийнятті на роботу повинен пройти рік інтернатури. 

У молодого вчителя повинен бути наставник – досвідчений педагог. За наставництво 

старший учитель отримує надбавку – 20% до зарплати. 

 

 

 


