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Закон України «Про дошкільну освіту» 

(Відомості Верховної Ради України, 2001, № 49, ст.259) 

 

Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці, 

відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері 

дошкільної освіти 

1. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти - 

особа з високими моральними якостями, яка має вищу 

педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або 

професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також 

фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати 

професійні обов'язки. 

2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника 

у сфері дошкільної освіти - час, призначений для 

здійснення освітнього процесу. 

3. Педагогічне навантаження педагогічного працівника 

закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, 

типу і форми власності відповідно становить: 

Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці, 

відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері 

дошкільної освіти 

1. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти - 

особа з високими моральними якостями, яка має вищу 

педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або 

професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також 

фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати 

професійні обов'язки. 

2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у 

сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення 

освітнього процесу. 

3. Педагогічне навантаження педагогічного працівника 

закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, 

типу і форми власності відповідно становить: 
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вихователя групи загального типу - 30 

годин; 

вихователя інклюзивної групи, групи 

компенсуючого типу 

- 25 

годин; 

асистента вихователя інклюзивної групи - 36 

годин 

соціального педагога - 40 

годин; 

практичного психолога - 40 

годин; 

практичного психолога закладу дошкільної 

освіти (ясел-садка) компенсуючого типу та з 

інклюзивними групами 

- 20 

годин; 

музичного керівника - 24 

години; 

інструктора з фізкультури - 30 

годин; 

вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда - 20 

годин; 

керівник гуртка - 18 

годин 

вихователя-методиста - 36 

годин 

на тиждень, що відповідає тарифній ставці. 

Розміри тарифних ставок інших педагогічних 

працівників закладу дошкільної освіти встановлюються 

Кабінетом Міністрів України. 

вихователя групи загального типу - 30 

годин; 

вихователя інклюзивної групи, групи 

компенсуючого типу 

- 25 

годин; 

асистента вихователя інклюзивної групи - 36 

годин 

соціального педагога - 40 

годин; 

практичного психолога - 40 

годин; 

практичного психолога закладу дошкільної 

освіти (ясел-садка) компенсуючого типу та з 

інклюзивними групами 

- 20 

годин; 

музичного керівника - 24 

години; 

інструктора з фізкультури - 30 

годин; 

вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда - 20 

годин; 

керівник гуртка - 18 

годин 

вихователя-методиста - 36 

годин 

на тиждень, що відповідає тарифній ставці. 

Розміри тарифних ставок інших педагогічних 

працівників закладу дошкільної освіти встановлюються 

Кабінетом Міністрів України. 
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Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників 

закладів дошкільної освіти здійснюється згідно з 

Кодексом законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу та інших працівників 

закладів дошкільної освіти здійснюється згідно з 

Кодексом законів про працю України та іншими 

нормативно-правовими актами з наступними 

особливостями. 

Посадовий оклад помічників вихователів та нянь 

встановлюється в розмірі не менше ніж 50 відсотків 

посадового окладу педагогічного працівника закладу 

дошкільної освіти найнижчої кваліфікаційної категорії. 

Посадовий оклад педагогічного працівника закладу 

дошкільної освіти найнижчої кваліфікаційної категорії 

встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних 

плат. 

Посадовий оклад педагогічного працівника закладу 

дошкільної освіти кожної наступної кваліфікаційної 

категорії підвищується не менше ніж на 10 відсотків. 

Засновник приватного закладу дошкільної освіти 

має право встановлювати інші, ніж передбачено цим 

Законом, розмір і умови оплати праці, винагороди та 

допомоги для педагогічних працівників. Отримані 

приватним закладом дошкільної освіти публічні кошти 

розподіляються у порядку, визначеному 

законодавством для державних і комунальних закладів 

дошкільної освіти. 

Педагогічним працівникам закладів дошкільної 

освіти встановлюються доплати за наукові ступені та 

вчені звання відповідно до закону. 

Педагогічним працівникам закладів дошкільної 
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освіти встановлюються щомісячні надбавки за вислугу 

років у розмірах: 

понад три роки - 10 відсотків; 

понад 10 років - 20 відсотків; 

понад 20 років - 30 відсотків посадового окладу. 

Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти, 

який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну 

доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу 

(ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу 

педагогічного навантаження протягом строку дії 

сертифіката. 

Заклад дошкільної освіти має право за рахунок 

власних надходжень та інших джерел, не заборонених 

законодавством, встановлювати педагогічним 

працівникам доплати, надбавки, премії та інші види 

заохочень. 

Керівник закладу дошкільної освіти відповідно до 

законодавства, установчих документів та колективного 

договору має право встановлювати педагогічним 

працівникам доплати, надбавки, премії за 

використання в освітньому процесі іноземних мов, 

сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів 

тощо. 

Педагогічним працівникам закладів дошкільної 

освіти за рахунок власних надходжень відповідних 

закладів може надаватися матеріальна допомога для 

вирішення соціально-побутових питань. Умови 

надання такої допомоги визначаються установчими 

документами закладів дошкільної освіти або 
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Педагогічне навантаження педагогічного працівника 

закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, 

типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, 

передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється 

лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому 

законодавством України. 

4. Педагогічні працівники мають право на додаткову 

оплачувану відпустку. Тривалість відпустки помічників 

вихователів закладів дошкільної освіти становить 28 

календарних днів. Окремим категоріям працівників 

закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого 

типу, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-

емоційним навантаженням, надається щорічна додаткова 

відпустка за особливий характер праці тривалістю до 35 

календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і 

посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 

колективним договором. 

Педагогічне навантаження педагогічного працівника 

закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, 

типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, 

передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється 

лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому 

законодавством України. 

4. Педагогічні працівники мають право на додаткову 

оплачувану відпустку. Тривалість відпустки помічників 

вихователів закладів дошкільної освіти становить 28 

календарних днів. Окремим категоріям працівників 

закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого 

типу, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-

емоційним навантаженням, надається щорічна додаткова 

відпустка за особливий характер праці тривалістю до 35 

календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і 

посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 

  

 

Закон України «Про позашкільну освіту» 

(Відомості Верховної Ради України, 2000, № 46, ст.393) 

 

Стаття 22. Педагогічне навантаження педагогічних 

працівників закладу позашкільної освіти 

1. Норма годин на одну тарифну ставку керівників 

гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об'єднань закладу 

позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і 

форми власності, а також педагогічних працівників 

Стаття 22. Педагогічне навантаження педагогічних 

працівників закладу позашкільної освіти 

1. Норма годин на одну тарифну ставку керівників 

гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об'єднань закладу 

позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і 

форми власності, а також педагогічних працівників 
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мистецьких шкіл становить 18 навчальних годин на 

тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу 

педагогічного навантаження. Оплата інших видів 

педагогічної діяльності здійснюється в такому 

співвідношенні до тарифної ставки: 

завідування майстернями - 15-20 відсотків; 

завідування навчальними кабінетами, відділами, 

відділеннями, лабораторіями, куточками живої природи, 

дендропарками, зимовим садом - 10-15 відсотків; 

завідування паспортизованими музеями - 15-20 

відсотків; 

завідування навчально-дослідними ділянками, 

теплицями - 10-15 відсотків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мистецьких шкіл становить 18 навчальних годин на 

тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу 

педагогічного навантаження. Оплата інших видів 

педагогічної діяльності здійснюється в такому 

співвідношенні до тарифної ставки: 

завідування майстернями - 15-20 відсотків; 

завідування навчальними кабінетами, відділами, 

відділеннями, лабораторіями, куточками живої природи, 

дендропарками, зимовим садом - 10-15 відсотків; 

завідування паспортизованими музеями - 15-20 

відсотків; 

завідування навчально-дослідними ділянками, 

теплицями - 10-15 відсотків. 

При цьому, посадовий оклад педагогічного 

працівника закладу позашкільної освіти найнижчої 

кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі 

трьох мінімальних заробітних плат. 

Посадовий оклад педагогічного працівника закладу 

позашкільної освіти кожної наступної кваліфікаційної 

категорії підвищується не менше ніж на 10 відсотків. 

Засновник приватного закладу позашкільної освіти 

має право встановлювати інші, ніж передбачено цим 

Законом, розмір і умови оплати праці, винагороди та 

допомоги для педагогічних працівників. Отримані 

приватним закладом позашкільної освіти публічні 

кошти розподіляються у порядку, визначеному 

законодавством для державних і комунальних закладів 

позашкільної освіти. 

Педагогічним працівникам закладів позашкільної 
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освіти встановлюються доплати за наукові ступені та 

вчені звання відповідно до закону. 

Педагогічним працівникам закладу позашкільної 

освіти встановлюються щомісячні надбавки за вислугу 

років у розмірах: 

понад три роки - 10 відсотків; 

понад 10 років - 20 відсотків; 

понад 20 років - 30 відсотків посадового окладу. 

Педагогічний працівник закладу позашкільної 

освіти, який пройшов сертифікацію, отримує 

щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового 

окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу 

педагогічного навантаження протягом строку дії 

сертифіката. 

Заклад позашкільної освіти має право за рахунок 

власних надходжень та інших джерел, не заборонених 

законодавством, встановлювати педагогічним 

працівникам доплати, надбавки, премії та інші види 

заохочень. 

Керівник закладу позашкільної освіти відповідно до 

законодавства, установчих документів та колективного 

договору має право встановлювати педагогічним 

працівникам доплати, надбавки, премії за 

використання в освітньому процесі іноземних мов, 

сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів 

тощо. 

Педагогічним працівникам закладу позашкільної 

освіти за рахунок власних надходжень відповідних 

закладів освіти може надаватися матеріальна допомога 
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Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної 

діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Розміри тарифних ставок інших педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти встановлюються 

Кабінетом Міністрів України. 

Розподіл педагогічного навантаження у закладі 

позашкільної освіти здійснюється його керівником. 

2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника 

закладу позашкільної освіти незалежно від 

підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше 

тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї 

статті, встановлюється тільки за його письмовою згодою. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом 

навчального року можливий у разі зміни кількості годин за 

окремими навчальними програмами, що передбачається 

навчальним планом, у разі вибуття або зарахування 

вихованців, учнів, слухачів закладу позашкільної освіти, 

мистецької школи протягом навчального року або за 

письмовою згодою педагогічного працівника з 

додержанням законодавства України про працю. 

Перерозподіл педагогічного навантаження в мистецьких 

школах у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів 

протягом навчального року здійснюється керівником 

закладу позашкільної освіти. 

для вирішення соціально-побутових питань. Умови 

надання такої допомоги визначаються установчими 

документами закладів позашкільної освіти або 

колективним договором. 

Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної 

діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Розміри тарифних ставок інших педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти встановлюються 

Кабінетом Міністрів України. 

Розподіл педагогічного навантаження у закладі 

позашкільної освіти здійснюється його керівником. 

2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника 

закладу позашкільної освіти незалежно від 

підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше 

тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї 

статті, встановлюється тільки за його письмовою згодою. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом 

навчального року можливий у разі зміни кількості годин за 

окремими навчальними програмами, що передбачається 

навчальним планом, у разі вибуття або зарахування 

вихованців, учнів, слухачів закладу позашкільної освіти, 

мистецької школи протягом навчального року або за 

письмовою згодою педагогічного працівника з 

додержанням законодавства України про працю. 

Перерозподіл педагогічного навантаження в мистецьких 

школах у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів 

протягом навчального року здійснюється керівником 

закладу позашкільної освіти. 
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