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Виплата надбавок

На суму нарахованої зарплати, обчисленої із за-
стосуванням ставок погодинної оплати, визна-
чених у додатку 16 до Інструкції № 102, нарахо-
вується надбавка за вислугу років відповідно 
до Порядку виплати надбавок за вислугу ро-
ків педагогічним та науково-педагогічним пра-
цівникам навчальних закладів і установ освіти, 
затвердженого постановою КМУ від 31.01.01 р. 
№ 78 «Про реалізацію окремих положень части-
ни першої статті 57 Закону України «Про освіту», 
частини першої статті 25 Закону України «Про за-
гальну середню освіту», частини другої статті 18 
і частини першої статті 22 Закону України «Про 
позашкільну освіту».

Час роботи викладачем у коледжі на умовах 
погодинної оплати до педагогічного стажу для 
встановлення надбавки за вислугу років праців-
никові не зараховується, оскільки обсяг викона-
ної педагогічної роботи упродовж навчального 
року становить менше 180 годин.

Надбавку за престижність праці передбаче-
но постановою КМУ від 23.03.11 р. № 373 «Про 
встановлення надбавки педагогічним працівни-
кам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних навчальних закладів, ви-
щих навчальних закладів I II рівня акредитації, 
інших установ і закладів незалежно від їх під-
порядкування» (далі – Постанова № 373). Ута-
новлюється вона до посадового окладу (ставки 
заробітної плати, у т. ч. і до годинної) на весь об-

сяг навчального навантаження, що виконується 
працівником. Тобто, якщо заступнику головного 
лікаря закладу охорони здоров’я як викладачу 
коледжу за проведення занять нараховано пев-
ну суму, то на неї слід нарахувати надбавку за 
цією постановою (лист МОНмолодьспорту від 
25.05.11 р. № 1/9-385).

Отже, якщо працівник, наприклад, у вересні від-
працював 24 години, за що йому нарахували 
1 521,84 грн (63,41 грн х 24 год.), то на цю суму 
слід нарахувати надбавку за престижність. За-
значимо, що конкретний відсоток цієї надбавки 
встановлює керівник закладу фахової передви-
щої освіти, тобто керівник коледжу у граничному 
розмірі від 5 до 30 % посадового окладу (ставки 
зарплати). Якщо ця виплата становитиме 30 %, 
то сума вказаної надбавки дорівнюватиме 
456,37 грн (1 521,24 грн х 30 %).

Нагадаємо, надбавка за престижність не зале-
жить ні від педагогічного стажу, ані від кваліфі-
кації педагогічного працівника та не впливає 
на розмір посадового окладу (ставки заробіт-
ної плати). Виплачується вона пропорційно до 
виконаного навантаження (обсягу роботи). Для 
нарахуванні надбавки за престижність до ува-
ги беруть суму нарахованої заробітної плати за 
обсяг годин, використаний (виконаний) праців-
ником для проведення занять зі студентами. По-
становою № 373 обмежень щодо виплати цієї 
надбавки викладачам, які працюють на умовах 
погодинної оплати, не передбачено. 

Антоніна КЛИМЕНКО, начальник управління соціально-економічного 
захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки 

ЧИ МОЖЕ МЕДИЧНА СЕСТРА ЗЗСО 
ВИКЛАДАТИ НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ?

Читачі журналу «БАЛАНС-БЮДЖЕТ» звертаються із запитанням: «Чи може 
медична сестра закладу загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) працювати 
на педагогічних посадах, зокрема викладати розділ «домедична допомога» 
предмета «захист Вітчизни», працювати асистентом учителя (тьютером) в ін-
клюзивному класі, викладати предмет «охорона здоров’я»?». Причиною таких 
запитів є нововведення Закону від 16.01.20 р. № 463-IX «Про повну загальну 
середню освіту» (далі – Закон № 463), де зазначено, що вчителем може бути 
особа, яка має вищу освіту. Тобто не акцентується на тому, що ця освіта має 
бути лише педагогічною. Розберемося в цьому питанні.

Відповідно до ст. 22 Закону № 463 на посади 
педагогічних працівників приймаються особи, 
які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або 
професійну кваліфікацію.

Водночас ч. 5 ст. 58 Закону від 05.09.17 р. 
№ 2145-VIII «Про освіту» (далі – Закон № 2145) 
установлено, що особи, які здобули вищу, фахову 
передвищу чи професійну (професійно-технічну) 
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освіту за іншою спеціальністю та яким не було 
присвоєно професійну кваліфікацію педагогіч-
ного працівника, можуть бути призначені на 
посаду педагогічного працівника строком на 
один рік.

Особам, які забезпечують здобуття повної за-
гальної середньої освіти, професійна кваліфікація 
педагогічного працівника може бути присвоєна 
закладом вищої чи післядипломної освіти або 
відповідним кваліфікаційним центром після од-
ного року роботи на посадах педагогічних пра-
цівників, що забезпечують здобуття повної за-
гальної середньої освіти, за умови успішного 
складання кваліфікаційного іспиту відповід-
но до кваліфікаційних вимог до педагогічно-
го працівника чи відповідного професійного 
стандарту (за наявності).

Підпунктом 15 п. 3 Прикінцевих та перехідних 
положень Закону № 2145 установлено, що до за-
твердження професійних стандартів педагогічних 
працівників, передбачених ч. 2 і 5 ст. 58 Закону 
№ 2145, кваліфікаційні вимоги до педагогічних 
працівників визначаються Порядком присвоєння 
професійної кваліфікації педагогічного праців-
ника, що затверджується центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти і науки за пого-
дженням із центральними органами виконавчої 
влади, у сфері управління яких перебувають від-
повідні заклади освіти.

На сьогодні наказом Мінсоцполітики від 10.08.18 р. 
№ 1143 затверджено лише професійний стандарт 
«Вчитель початкових класів закладу загальної 
середньої освіти». 

Тому, керуючись ч. 5 ст. 58 Закону № 2145, керів-
ник ЗЗСО за певних обставин може прийняти на 
роботу на посаду вчителя особу, яка має вищу 
освіту за іншою спеціальністю, строком лише на 
один рік. Щодо можливості подальшої роботи, то 
необхідно буде підтвердити кваліфікацію педаго-
гічного працівника.

Крім того, розв’язком проблеми викладання осо-
бою, яка не має відповідної педагогічної освіти, 
зокрема сестрою медичною ЗЗСО, відповідних 
тем навчального предмета «захист Вітчизни», 
які збігаються з основною діяльністю, доцільно 
використовувати норми Переліку робіт, які не 
є сумісництвом, затвердженого спільним нака-
зом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.93 р. 
№ 43. Абзацом першим цього Переліку установ-
лено, що всі працівники крім основної роботи та 

роботи за сумісництвом мають право виконувати 
такі роботи, які відповідно до чинного законо-
давства не є сумісництвом. Серед цих видів робіт 
п. 3 установлено, що не вважається сумісниц-
твом педагогічна робота з погодинною оплатою 
праці в обсязі не більш ніж 240 годин на рік.

Підтвердження права на виконання педагогічної 
роботи за посадою вчителя та відповідність цій 
посаді підтверджується процедурою атестації. 
Згідно зі ст. 48 Закону № 463 атестація педпраців-
ників здійснюється відповідно до Закону № 2145 
з урахуванням цього Закону та в Порядку, затвер-
дженому центральним органом виконавчої влади 
у сфері освіти і науки. Статтею 50 Закону № 2145 
передбачено, що педпрацівник проходить черго-
ву атестацію один раз на 5 років, крім випадків, 
передбачених законодавством. За результатами 
атестації визначається відповідність педпраців-
ника займаній посаді, присвоюються або підтвер-
джуються кваліфікаційні категорії, присвоюються 
педагогічні звання.

Атестації педпрацівника передує підвищення ква-
ліфікації. Частиною 1 ст. 51 Закону № 463 установ-
лено, що кожен педпрацівник зобов’язаний що-
року підвищувати свою кваліфікацію відповідно 
до Закону № 2145 з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом.

Згідно з п. 1.5 Типового положення про атес-
тацію педагогічних працівників, затверджено-
го наказом МОН від 06.10.10 р. № 930, атеста-
ція педагогічних працівників закладів освіти 
є обов’язковою.

Враховуючи ці норми законодавства, можливим 
є доручення особі, яка обіймає посаду сестри ме-
дичної, викладання відповідних тем із предмета 
«захист Вітчизни».

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо ви-
кладання предмета «Захист Вітчизни» у 2019/2020 
навчальному році», викладеними в листі МОН від 
01.07.19 р. № 1/11-5966, учителі, які викладають 
цей предмет, повинні перед початком занять са-
мостійно пройти відповідні курси, успішно їх за-
вершити, після чого додатково пройти курси під-
вищення кваліфікації за програмою «Викладач-
інструктор». Тільки після цього вони повноцінно 
зможуть якісно викладати предмет у частині до-
медичної допомоги. Відповідальність за дотри-
мання учнями вимог безпеки на заняттях несуть 
учителі предмета «захист Вітчизни».


