
 

16.10.2015  №  02-5/521                                   Міністерство освіти і науки України 

 
 

У зв’язку з обговоренням проекту закону «Про освіту», розміщеного на 

офіційному сайті міністерства, ЦК Профспілки працівників освіти і науки 

України вважає, що норми нового закону мають базуватися на гарантіях держави, 

визначених статтею 53 Конституції України, не можуть погіршувати зміст і обсяг 

прав освітян, що заборонено статтею 22 Конституції, та враховувати Рекомендації 

ЮНЕСКО «Про становище вчителів».  

З метою удосконалення правових механізмів реалізації конституційного 

права громадян на освіту на всіх її рівнях, створення умов для освіти упродовж 

життя, підвищення статусу педагогічних, науково-педагогічних працівників та 

спеціалістів освіти, забезпечення належних соціально-економічних умов всім 

учасникам навчально-виховного процесу, недопущення узаконення оплати праці 

працівників освіти на основі Єдиної тарифної сітки, яку Конституційним Судом 

України від 22.05.2008 № 10-рп/2008 визнано такою, що не відповідає 

Конституції України, норми законопроекту мають бути спрямовані, зокрема, на: 

- визнання освіти, як головного пріоритету та основи розвитку громадян та 

країни, зокрема шляхом відповідних капіталовкладень; 

- обов’язковість повної загальної середньої освіти; 

- забезпечення державою доступності і безоплатності дошкільної, повної 

загальної середньої освіти дітям незалежно від їхнього місця проживання, а також 

професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних, 

закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; 

 - забезпечення державою обсягами бюджетних видатків на освіту в розмірі 

не менше десяти відсотків внутрішнього валового продукту; 

- затвердження нормативів матеріально-технічного, фінансового 

забезпечення безпосередньо одного учня, вихованця, здобувача вищої освіти 

відповідного типу навчального закладу; 

- встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) 

науково-педагогічним працівникам на рівні не нижче подвійної середньої 

заробітної плати працівників промисловості; 

- встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) 

педагогічним працівникам на рівні не нижчому від середньої заробітної плати 

працівників промисловості; 

- встановлення середнього розміру посадових окладів спеціалістів освіти не 

нижче рівня середньої заробітної плати у галузях економіки; 

- виплату педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим 

працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового 

окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у розмірах: до 3 років - 
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10 відсотків, від 3 до 10 років - 20 відсотків, від 10 років до 20 років - 30 відсотків, 

понад 20 років - 40 відсотків;  

- встановлення доплат педагогічним працівникам за виконання обов’язків 

класного керівника, завідування кабінетами, майстернями, лабораторіями, 

спортивними залами, музеями, методичними об’єднаннями тощо, за перевірку 

письмових робіт та інших видів педагогічної роботи; 

- підвищення ставок заробітної плати та посадових окладів за почесні та 

педагогічні звання, наукові ступені, вчені звання;  

- надання педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим 

працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі не менше одного 

посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове 

виконання службових обов'язків;  

- виплату педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим 

працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі не менше місячного посадового 

окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки; 

- надання статусу педагогічного працівника тренерам-викладачам та іншим 

фахівцям, робота яких пов’язана з навчально-виховним процесом, дитячо-

юнацьких спортивних шкіл усіх типів і найменувань; 

- підвищення статусу музичних керівників, інструкторів з фізичної культури 

дошкільних навчальних закладів;  

- підвищення оплати праці працівників навчальних закладів, розташованих 

у гірській та сільській місцевості; 

- надання працівникам навчальних закладів матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань; 

- безплатне користування житлом з опаленням і освітленням педагогічними 

та бібліотечними працівниками, які працюють у сільській місцевості і селищах 

міського типу, а також пенсіонерами, які раніше працювали на цих посадах; 

- безоплатне одержання у власність земельної ділянки;  

- надання державних стипендій та пільг учням і студентам на проїзд у 

громадському транспорті, харчування, проживання, забезпечення підручниками 

тощо; 

- збереження загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, 

- надання пільгових кредитів на будівництво і придбання житла,  

- призначення і виплату педагогічним працівникам пенсії у розмірі 80-90% 

заробітної плати та збереження права на пенсію за вислугу років.  

ЦК профспілки наголошує також на недопущенні узаконення: 

 - збільшення навчального навантаження та тривалості робочого часу 

вчителів, викладачів, вихователів, інших педагогічних працівників,  

- збільшення наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

груп дошкільних та позашкільних навчальних закладів,  

- обов’язковості укладання з усіма педагогічними працівниками контракту, 

а також застосування до них такої процедури, як сертифікація,  

- звільнення педагогічних та інших працівників за віковою ознакою. 

 Детальні постатейні зауваження та пропозиції ЦК Профспілки надасть при 

надходженні доопрацьованого міністерством законопроекту для його погодження 

в установленому законодавством та Галузевою угодою порядку.  

     

Голова Профспілки                                                          Г.Ф.Труханов                     



 

16.10.2015  №  02-5/522                                          Комітет з питань науки і освіти  

                      Верховної Ради України 
 

Шановна Ліліє Михайлівно! 

Шановні народні депутати України, члени комітету ! 
 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу  

проекту закону «Про освіту», текст якого розміщено на офіційному сайті Міністерства 

освіти і науки України.   

Вважаємо за необхідне наголосити, що норми нового закону мають базуватися 

на гарантіях держави, визначених статтею 53 Конституції України, не можуть 

погіршувати зміст і обсяг прав освітян, що заборонено статтею 22 Конституції, та 

враховувати Рекомендації ЮНЕСКО «Про становище вчителів».  

З метою удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права 

громадян на освіту на всіх її рівнях, створення умов для освіти упродовж життя, 

підвищення статусу педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів 

освіти, забезпечення належних соціально-економічних умов всім учасникам 

навчально-виховного процесу, недопущення узаконення оплати праці працівників 

освіти на основі Єдиної тарифної сітки, яку Конституційним Судом України від 

22.05.2008 № 10-рп/2008 визнано такою, що не відповідає Конституції України, норми 

законопроекту мають бути спрямовані, зокрема, на: 

- визнання освіти, як головного пріоритету та основи розвитку громадян та 

країни, зокрема шляхом відповідних капіталовкладень; 

- обов’язковість повної загальної середньої освіти; 

- забезпечення державою доступності і безоплатності дошкільної, повної 

загальної середньої освіти дітям незалежно від їхнього місця проживання, а також 

професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних, закладах; 

розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, 

вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; 

 - забезпечення державою обсягами бюджетних видатків на освіту в розмірі не 

менше десяти відсотків внутрішнього валового продукту; 

- затвердження нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення 

безпосередньо одного учня, вихованця, здобувача вищої освіти відповідного типу 

навчального закладу; 

- встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-

педагогічним працівникам на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати 

працівників промисловості; 

- встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) 

педагогічним працівникам на рівні не нижчому від середньої заробітної плати 

працівників промисловості; 

- встановлення середнього розміру посадових окладів спеціалістів освіти не 

нижче рівня середньої заробітної плати у галузях економіки; 

- виплату педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим 

працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу 
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(ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у розмірах: до 3 років - 10 

відсотків, від 3 до 10 років - 20 відсотків, від 10 років до 20 років - 30 відсотків, понад 

20 років - 40 відсотків;  

- встановлення доплат педагогічним працівникам за виконання обов’язків 

класного керівника, завідування кабінетами, майстернями, лабораторіями, 

спортивними залами, музеями, методичними об’єднаннями тощо, за перевірку 

письмових робіт та інших видів педагогічної роботи; 

- підвищення ставок заробітної плати та посадових окладів за почесні та 

педагогічні звання, наукові ступені, вчені звання;  

- надання педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим 

працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі не менше одного посадового 

окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових 

обов'язків;  

- виплату педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим 

працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі не менше місячного посадового 

окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки; 

- надання статусу педагогічного працівника тренерам-викладачам та іншим 

фахівцям, робота яких пов’язана з навчально-виховним процесом, дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл усіх типів і найменувань; 

- підвищення статусу музичних керівників, інструкторів з фізичної культури 

дошкільних навчальних закладів;  

- підвищення оплати праці працівників навчальних закладів, розташованих у 

гірській та сільській місцевості; 

- надання працівникам навчальних закладів матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань; 

- безплатне користування житлом з опаленням і освітленням педагогічними та 

бібліотечними працівниками, які працюють у сільській місцевості і селищах міського 

типу, а також пенсіонерами, які раніше працювали на цих посадах; 

- безоплатне одержання у власність земельної ділянки;  

- надання державних стипендій та пільг учням і студентам на проїзд у 

громадському транспорті, харчування, проживання, забезпечення підручниками тощо; 

- збереження загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, 

- надання пільгових кредитів на будівництво і придбання житла,  

- призначення і виплату педагогічним працівникам пенсії у розмірі 80-90% 

заробітної плати та збереження права на пенсію за вислугу років.  

ЦК профспілки наголошує також на недопущенні узаконення: 

 - збільшення навчального навантаження та тривалості робочого часу вчителів, 

викладачів, вихователів, інших педагогічних працівників,  

- збільшення наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів,  

- обов’язковості укладання з усіма педагогічними працівниками контракту, а 

також застосування до них такої процедури, як сертифікація,  

- звільнення педагогічних та інших працівників за віковою ознакою. 

Розраховуємо на Вашу підтримку позиції ЦК Профспілки при опрацюванні 

законопроекту «Про освіту», який має бути спрямований на розвиток сфери освіти, як 

однієї з  найважливіших  складових  людського  розвитку,  що формує  людський  

капітал та є джерелом  економічного зростання держави. 

     

 

Голова Профспілки                                                                   Г.Ф.Труханов                     



 

19.10.2015   № 02-8/525                             Головам обласних, Київської 

міської організацій Профспілки 

працівників освіти і науки України 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що на 

офіційному сайті Міністерства освіти і науки України розміщено для обговорення 

проект закону «Про освіту». 

За наслідками вивчення його положень ЦК профспілки спрямував 

відповідні пропозиції та застереження до Комітету з питань науки і освіти 

Верховної Ради України та Міністерства освіти і науки України, які додаються. 

 Просимо провести відповідну роботу в організаційних ланках Профспілки, 

включаючи первинні профспілкові організації, з приводу підтримки позиції ЦК 

Профспілки щодо необхідності законодавчого врегулювання належного 

фінансового забезпечення галузі, недопущення звуження трудових прав 

педагогічних та інших працівників навчальних закладів та установ освіти, 

підвищення рівня оплати їхньої праці та спрямувати відповідні звернення до 

Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Міністерства освіти і 

науки України,  народних депутатів України,  політичних блоків та депутатських 

фракцій, органів державної влади. 

 

 

 

Голова Профспілки       Г.Ф. Труханов   

дом
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ПЛЕНУМ 
 

П О С Т А Н О В А 
 

м. Київ 

 

29.10.2015                                                                             № Пл-Х-3-1 
  

Про позицію Профспілки щодо 

проекту закону «Про освіту» та збір 

підписів на її підтримку  
 

Розглянувши питання щодо законопроекту «Про освіту», низка редакцій 

якого розміщувалася на сайті Міністерства освіти і науки України, учасники 

пленуму ЦК Профспілки працівників освіти і науки України наголошують, що 

норми нового закону мають базуватися на визначених статтею 53 Конституції 

України гарантіях держави та враховувати Рекомендації ЮНЕСКО «Про 

становище вчителів» 1996 року і не можуть погіршувати зміст і обсяг прав 

освітян, що заборонено статтею 22 Конституції України.  

Учасники пленуму вважають неприпустимим підлаштування норм нового 

закону до вимог Міжнародного валютного фонду та їх спрямування на економію 

бюджету при здобутті освіти громадянами України. 

Учасники пленуму висловлюють категоричні заперечення з приводу намірів 

скасування державних гарантій щодо рівня оплати праці педагогічних, науково-

педагогічних працівників та спеціалістів закладів освіти, житлово-побутового 

забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу 

і пенсіонерів з їх числа, гарантій щодо фінансового забезпечення освітньої галузі.  

Учасники пленуму вимагають недопущення узаконення: 

- оплати праці працівників освіти на основі Єдиної тарифної сітки, яку 

Конституційним Судом України від 22.05.2008 № 10-рп/2008 визнано такою, що 

не відповідає Конституції України; 

 - збільшення навчального навантаження, тривалості робочого часу 

вчителів, викладачів, вихователів, інших педагогічних працівників; 

- збільшення наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

груп дошкільних та позашкільних навчальних закладів; 

- обов’язковості укладання з усіма педагогами контракту, обрання їх за 

конкурсом, застосування до них такої процедури, як сертифікація;  

- звільнення педагогічних працівників за віковою ознакою; 

- відшкодування громадянами до бюджету витрачених на їхнє навчання 

коштів. 

Учасники пленуму вимагають передбачення  у законі норм про: 
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- визнання освіти, як головного пріоритету та основи розвитку громадян і 

країни, шляхом відповідних капіталовкладень, не нижче гарантованих статтею 61 

чинного закону; 

- забезпечення державою обов’язкового здобуття безоплатно дошкільної, 

позашкільної, повної загальної середньої освіти, її доступності незалежно від 

місця проживання дітей; 

- встановлення середнього розміру посадових окладів та ставок заробітної 

плати не нижче подвійної заробітної плати працівників промисловості - науково-

педагогічним працівникам, не нижче середньої - педагогічним працівникам, не 

нижче середньої у галузях економіки - спеціалістам освіти; їх підвищення за 

почесні, педагогічні, вчені звання, наукові ступені;  

- встановлення педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним 

працівникам надбавок за вислугу років залежно від стажу роботи у розмірах: до 3 

років – 10%, до 10 років – 20%, до 20 років – 30%, понад 20 років – 40% 

посадового окладу, ставки заробітної плати та збереження доплат за виконання 

всіх передбачених законодавством видів педагогічної роботи; 

- виплати педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим 

працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове 

виконання службових обов'язків, а також допомоги на оздоровлення при наданні 

щорічної відпустки в розмірі не менше одного посадового окладу, ставки 

заробітної плати; 

- надання статусу педагогічного працівника тренерам-викладачам дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, його підвищення - для музичних керівників, 

інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів;  

- надання державних стипендій та пільг учням і студентам на проїзд у 

громадському транспорті, забезпечення їх підручниками, харчуванням, 

проживанням у гуртожитках; 

- збереження загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, 

- призначення і виплату педагогічним працівникам пенсії у розмірі 80-90% 

заробітної плати, збереження права на пенсію за вислугу років.  

Учасники пленуму підкреслюють, що закон «Про освіту» має бути 

спрямований на розвиток сфери освіти, як однієї з найважливіших  складових  

людського  розвитку,  що формує  людський  капітал та є джерелом  економічного 

зростання держави. 

Пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки України постановляє: 

 

1. Підтримати визначену учасниками пленуму позицію щодо проекту 

закону «Про освіту». 

 

2. Виборним органам організаційних ланок Профспілки усіх рівнів провести 

відповідну організаційну роботу, спрямовану на підтримку педагогічною 

громадськістю, батьківськими комітетами такої позиції при обговоренні проекту 

нового закону «Про освіту» з засвідченням її своїми підписами. 

     

 

Голова Профспілки                                                         Г.Ф. Труханов 
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