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учнів і коментар до організації атестації педагогічних 
працівників. 
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ВСТУП 
 

 
 

Розвиток України неможливий без створення інтелектуального, духовного 
потенціалу нації. Головна роль у цьому процесі належить загальноосвітній школі та 
українському вчителю, саме завдяки зусиллям якого й починає формуватися з 
раннього віку особистість кожної людини. Міра ефективності школи визначається 
тим, наскільки вона формує особистість, здатну жити у ситуації соціальної 
невизначеності, адаптуватися до змін і бути компетентною у різних галузях життя.  

Безумовною складовою ефективної школи як установи, орієнтованої на 
результат, є правова компетентність кожного співробітника. Праця вчителя буде 
ефективною лише за умови соціального захисту його з боку держави, створення 
правових гарантій реалізації та забезпечення його трудових прав. Знання норм 
чинного законодавства, що регулює трудові відносини, має провідне значення як 
для керівника загальноосвітнього закладу чи органу управління освітою, так і 
безпосередньо для педагогічного працівника. Адже орієнтування останніх у системі 
законодавства, що регулює питання укладення трудового договору, обліку робочого 
часу, часу відпочинку, оплати праці тощо дозволить педагогічним працівникам 
активно користуватися своїми трудовими правами. Водночас керівники 
загальноосвітніх навчальних закладів та органів управління освітою у трудових 
правовідносинах виступають і в якості працівника, і в якості роботодавця. 
Відповідно знання та правильне застосування ними трудового законодавства є 
запорукою їх авторитету і компетентності, запобігання плинності кадрів та 
виникнення трудових конфліктів між роботодавцем і працівником. 

У пропонованому збірнику матеріалів обласного науково-практичного 
семінару «Ефективна школа: правові основи трудової діяльності» представлені 
документи, необхідні для забезпечення ефективного управління навчальним 
закладом, а також тексти доповідей фахівців із трудового законодавства 
Полтавського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом щодо 
регулювання трудової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі.  

Також подаються зразки документів щодо збору та обробки персональних 
даних учнів і коментар до організації атестації педагогічних працівників. 

Видання має електронний додаток на компакт-диску CD-R із зібранням 
нормативно-правових документів, які регулюють правовідносини у галузі 
освіти, та відповідями на запитання учасників семінару (перелік вмісту диску 
подано на с.58). 



  5 

 

 

ПРОГРАМА 
проведення обласного науково-практичного семінару 

«Ефективна школа: правові основи трудової діяльності» 
 
 

Дата проведення: 15 березня 2012 року 
Мета семінару: підвищення рівня правової компетентності працівників різних 

ланок освіти Полтавщини щодо регулювання трудової діяльності в 
загальноосвітньому навчальному закладі. 

 

9.00 – 9.50 Реєстрація учасників семінару  
Полтавський інститут Міжрегіональної академії управління 
персоналом (м. Полтава, вул. Нечуя-Левицького, 10а). 
Кава-брейк (ауд.28). 

Робота семінару 
10.00 – 10.10 Відкриття семінару (ауд.24) 

Клепко Сергій Федорович, д. філос .н., доцент, проректор з наукової 
роботи ПОІППО, завідувач кафедри філософії і економіки освіти

10.10 – 10.25 Презентація діяльності Полтавського інституту Міжрегіональної 
академії управління персоналом  

Гетало Володимир Петрович, к. екон .н., доцент, 
в.о. професора кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО, ректор 

Полтавського інституту МАУП 
10.25 – 11.00 Відповіді на попередньо надіслані запитання від районів 

Олефіренко Марина Анатоліївна,
головний спеціаліст з правових питань Полтавського обласного 

комітету профспілки працівників освіти і науки України
11.00 – 11.25 Особливості укладання, зміни та розірвання трудового договору з 

педагогічними працівниками 
Нестеренко Наталія Миколаївна, к. ю. н., доцент 

кафедри правознавства Полтавського інституту МАУП
11.25 –11.50 Особливості оподаткування доходів працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів 
Сарана Сергій Володимирович, к. ю. н., завідувач 

кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права, 
доцент кафедри правознавства Полтавського інституту МАУП

11.50 –12.15 Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку педагогічних 
працівників шкіл 

Нестеренко Наталія Миколаївна, к. ю. н., доцент
 кафедри правознавства Полтавського інституту МАУП

12.15 – 12.40 Напрями розвитку правотворчості у сфері регулювання соціально-
правового статусу педагогічного працівника 

Нестеренко Наталія Миколаївна, к. ю. н., доцент
 кафедри правознавства Полтавського інституту МАУП 

Підсумкове засідання 
12.40 – 12.55 Ухвалення рекомендацій семінару  
12.55 – 13.00 Загальне фото учасників семінару 
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 з правових питань Полтавського 
 обл. комітету профспілки 
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Сарана Сергій Володимирович, 
доцент кафедри правознавства  
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к. філос. н.  

Литвинюк Людмила 
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начальник відділу освіти 
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головний спеціаліст відділу освіти 
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ст., Шишацький р-н 

Михайлик Любов Василівна, 
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ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРУ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ 

 

 
Окремі правові колізії у сфері укладення трудових договорів із керівниками та 

педагогічними працівниками загальноосвітніх шкіл 
 

Статтею 43 Конституції України кожному передбачено право на працю, що 
включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на 
яку погоджується [1]. Безпосередньо це конституційне право реалізується шляхом 
укладання трудових договорів і контрактів. Трудовий договір є основною, 
переважною підставою виникнення трудових правовідносин. Навіть тоді, коли 
застосовуються інші підстави виникнення трудових правовідносин 
(адміністративний акт призначення на посаду, результати виборів, конкурсне 
заміщення посад чи призначення на роботу після закінчення навчальних закладів), 
трудові відносини оформлюють укладенням трудового договору чи контракту, 
конкретний зміст яких встановлюється вільним волевиявленням і угодою між сторо-
нами.  

Трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, 
установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою-
роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією 
угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець — 
виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для 
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і 
угодою сторін [2, с. 200]. 

Зміст трудового договору — це сукупність визначених законодавством і 
сторонами умов, які встановлюють взаємні права й обов'язки сторін. 

Ці умови поділяють на дві групи: 
— ті, що встановлюються законодавством про працю. Вони не підлягають зміні 

сторонами (наприклад, порядок і види дисциплінарної відповідальності та 
дисциплінарних стягнень, розмір мінімальної зарплати, законодавчий мінімум три-
валості відпустки, строки позовної давності у трудовому праві тощо); 

— ті, що визначаються угодою сторін, безпосередні (обов'язкові та додаткові). 
Умови другої групи в основному і складають зміст трудового договору. 
Обов'язкові (необхідні) умови трудового договору (без яких трудовий договір 

не може бути укладений) — це взаємне волевиявлення сторін про прийняття на 
роботу, місце роботи, строк дії договору, оплату праці, визначення посади трудової 
функції працівника, встановлення моменту початку виконання роботи та ін. 

До важливих умов належить місце роботи. Обов'язково зазначаються також 
строк дії договору та початок роботи.  

Додаткові умови є факультативними, тобто їх відсутність не свідчить про 
неповний зміст чи недійсність трудового договору. Але коли сторони побажали ці 
умови встановити і включили їх до трудового договору, вони стають 
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обов'язковими для виконання за умови, що ті не суперечать чинному законодавству. 
Невиконання додаткових умов може призвести до трудового спору й захисту прав 
сторін трудового договору з боку держави. До додаткових слід зарахувати, 
наприклад, умову про надання житла, встановлення випробувального строку при 
прийомі на роботу тощо. 

Додаткові умови бувають двох видів: 
• зазначені у трудовому законодавстві (наприклад, випробувальний строк, 

дозвіл на суміщення професій (посад) та ін.); 
• не зазначені у трудовому законодавстві, які не порушують його (статті 9, 9і 

КЗпП України) (наприклад, надання пільгових путівок для працівників тощо. 
Після підписання договору додаткові умови, , набувають обов'язкового 

характеру та не можуть бути змінені в односторонньому порядку. 
До умов трудового договору, останнім часом зараховують не розголошення 

комерційної таємниці, секретів технологій виробництва, фінансової діяльності 
підприємств та ін. [2, с. 203]. 

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган зобов'язаний: 

1) роз'яснити працівникові його права й обов'язки та проінформувати під 
розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі 
наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких 
умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору; 

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та 
колективним договором; 

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для 
роботи засобами; 

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни 
праці та протипожежної охорони (ст. 29 КЗпП) [3]. 

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати трудову 
книжку, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у випадках, передбачених 
законодавством, документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), документ про 
спеціальні права (посвідчення водія, машиніста) про стан здоров'я, довідку з 
номером ідентифікаційного коду (ідентифікаційний номер ДРФО) та інші 
документи (наприклад, для іноземних громадян дозвіл служби зайнятості). 
Укладення трудового договору оформлюється наказом чи розпорядженням власника 
або уповноваженого ним органу про зарахування працівників на роботу. 

Етапи оформлення трудового договору: 
• підписання сторонами трудового договору чи контракту або візування 

особою, яка має право прийому на роботу, заяви; 
• видання власником або уповноваженим на те органом наказу про 

зарахування працівника на роботу (зазначається посада, кваліфікація, оплата, строк 
договору); 

• ознайомлення працівника зі змістом наказу (під розписку); 
• внесення запису про прийом на роботу в трудову книжку (посада, 

спеціальність, кваліфікація, номер та дата наказу тощо.); 
• оформлення трудової книжки працівникам, які приймаються на роботу 

вперше; 
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• ознайомлення працівника із записом в особистій картці (під розписку) 
(форма № П-2 наказ Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 
року № 489) [4]. 

Стаття 22 КЗпП України закріплює правові гарантії при укладанні, зміні та 
припиненні трудового договору. Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті 
на роботу. Гарантії для працівників містяться і у змісті поняття «обґрунтована від-
мова» у прийнятті на роботу. Роботодавець може відмовити у прийнятті на роботу 
лише у таких випадках: 

— відсутність вакантних місць; 
— недостатність або відсутність належної кваліфікації у працівника, який 

претендує на працевлаштування; 
— обмеження, встановлені законодавством щодо прийому на роботу (вік, 

важкі та шкідливі умови праці (неповнолітні, жінки), заборона в судовому порядку 
займати певні посади, робота близьких родичів (крім педагогічної, медичної 
діяльності тощо), стан здоров'я та ін.); 

— обмеження за медичними показниками (коли за станом здоров'я працівник 
не може виконувати певну роботу). Практично у більшості інших випадків відмова 
вважатиметься порушенням законодавства. Хоча у чинному законодавстві не 
подається зазначений перелік, він зроблений на основі аналізу імперативних норм 
трудового права та матеріалів практики [2, с. 212]. 

Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження 
прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та 
припиненні трудового договору залежно від походження, соціального й майнового 
стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, ре-
лігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні 
громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається. Вимоги 
щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівника можуть встановлюватися 
законодавством України [1]. 

Відповідно до статті 184 КЗпП забороняється відмовляти жінкам у прийнятті 
на роботу та знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю чи 
наявністю дітей віком до 3 років, а одиноким матерям — до 14 років або дитини-
інваліда. Причини відмови повинні бути пояснені роботодавцем письмово. 
Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу оскаржується в судовому порядку 
[3]. 

Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю контракт є особливою 
формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і 
відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального 
забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому 
числі дострокового, можуть встановлюватися за угодою сторін. 

Від звичайного трудового договору контракт відрізняється тим, що: 
— завжди укладається у письмовій формі; 
— у ньому можуть установлюватися додаткові (крім тих, які зазначені у 

трудовому законодавстві) підстави щодо його розірвання; 
— зазвичай має строковий характер; 
— сфера його застосування визначається законами України [5]. 
Як особлива форма трудового договору контракт регулює не лише трудові, а 

й тісно пов’язані з ними інші суспільні відносини — соціально-побутові та 
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економічні.  
Упровадження контрактної форми у трудових правовідносинах обумовлено 

прагненням роботодавців залучати до роботи найкваліфікованіших і творчо 
найактивніших працівників, а також захищати більшою мірою проти законодавства 
власні інтереси. Ця форма трудового договору дає можливість раціональніше 
регулювати чисельність та якісний склад персоналу, поліпшувати структуру 
зайнятості, у разі потреби додатково залучати кваліфікованих працівників зі 
сторони. 

Перевага контракту перед звичайним трудовим договором полягає в тому, 
що контракт дає змогу максимально індивідуалізувати кожну конкретну угоду про 
працю, наповнити її специфічним змістом: детально регламентувати права та 
обов’язки сторін, режим праці й відпочинку, соціально-побутові умови, форму й 
розмір винагороди за роботу та інші додаткові умови. 

Відповідно до ст. 24 КЗпП контракт укладається виключно у письмовій 
формі. Всі положення цього документа є конфіденційною інформацією, за 
розголошення якої законодавством передбачена відповідальність [3]. 

Оскільки контракт має строковий характер, то однією з основних підстав його 
припинення є закінчення строку (п. 2 ст. 36 КЗпП). За два місяці до закінчення 
строку чинності контракту за угодою сторін його може бути продовжено або 
укладено на новий строк (п. 24 Положення про порядок укладення контрактів при 
прийнятті (найманні) на роботу працівників) [6]. Слід зазначити, що коли по 
закінченні строку дії контракту його належним чином не переоформлено 
(продовжено чи переукладено), а трудові відносини тривають, і жодна зі сторін не 
вимагає їх припинення, контракт, як і інший строковий трудовий договір, 
трансформується у звичайний безстроковий трудовий договір, а не в контракт на 
новий термін. 

Існують два види контрактів: 
1) трудові контракти з державними службовцями, які регулюються окремими 

законодавчими актами, такими як Постанова КМУ від 19.03.93 р. № 203 "Про 
застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що 
є у державній власності"; ПКМУ від 02.08.95 р. № 597 "Про Типову форму 
контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності"; ПКМУ 
від 24.02.97 р. № 189 "Про затвердження особливостей застосування типової форми 
контракту з керівником підприємства, яке знаходиться в загальнодержавній 
власності, при укладанні контрактів з директорами шахт Міністерства вугільної 
промисловості"; ПКМУ від 30.05.97 р. № 511 "Про контрактну форму трудового 
договору з керівними та творчими працівниками державних театральних та 
концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури"; ПКМУ від 
15.07.97 р. № 764 "Про затвердження переліку категорій та посад працівників 
залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою 
трудового договору"; ПКМУ від 05.08.97 р. № 846 "Про створення Генерального 
реєстру контрактів з керівниками державних підприємств, установ, організацій та 
головами правлінь акціонерних товариств, контрольні пакети акцій яких належать 
державі". 

2) трудові контракти підприємств недержавної форми власності. 
Порядок укладення, зміст і значення таких трудових контрактів визначається у 

Постанові КМУ "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового 
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договору" від 19.03.94 р. № 170 [7]. 
Контракт може бути розірваний: 
а) з ініціативи роботодавця на підставах, встановлених у контракті, але не 

передбачених чинним законодавством. У цьому разі звільнення проводиться 
відповідно до пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, з урахуванням 
гарантій, встановлених чинним законодавством і контрактом; 

б) на вимогу працівника у випадку його хвороби або інвалідності, які 
перешкоджають виконанню роботи за контрактом, порушення роботодавцем 
законодавства про працю, невиконання чи неналежного виконання роботодавцем 
зобов’язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин. Звільнення 
працівника у цьому разі проводиться відповідно до статті 39 Кодексу законів про 
працю України; 

в) у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, 
передбачених у контракті, його може бути достроково розірвано з попередженням 
відповідної сторони за два тижні. 

Сьогодні сферу застосування контракту визначають більше ніж 50 законів 
України, серед яких – Закон України "Про освіту". Згідно із ст. 20 зазначеного 
закону "Керівники навчальних закладів, що є у загальнодержавній власності і 
підпорядковані Міністерству освіти України, обираються за конкурсом і 
призначаються на посаду Міністерством освіти України шляхом укладання з ними 
контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 
Керівники навчальних закладів, що є загальнодержавною власністю і 
підпорядковані іншим міністерствам і відомствам України, обираються за 
конкурсом і призначаються на посаду (за попереднім погодженням з Міністерством 
освіти України) відповідними міністерствами і відомствами України шляхом 
укладання з ними контракту [8]. Відповідно до ст. 54 Закону України "Про освіту" 
педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом 
укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Прийняття на роботу 
науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору [8]. 

Таким чином, законодавством про освіту визначена сфера обов’язкового 
застосування контракту лише для керівників навчальних закладів, що є у 
загальнодержавній власності. Що ж до контракту з педагогічними працівниками, то 
його застосування можливе, але не обов’язкове (ст. 54 закону "Про освіту"). У цьому 
випадку відповідний орган управління освітою не має права вимагати від 
педагогічного працівника укладання контракту. Працівникові може бути 
запропоновано переукладення звичайного трудового договору на контракт. У 
випадку відмови працівника трудові відносини продовжуються у звичайному 
правовому режимі. 

Що ж до застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 
загальноосвітніх навчально-виховних закладів комунальної форми власності, то 
законодавство не дає однозначної відповіді на це питання. Відповідно до ст. 20 
Закону України «Про освіту» керівники навчальних закладів, що є комунальною 
власністю, призначаються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, 
відповідними обласними, міськими, районними органами управління освітою за 
попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування [8]. Відповідно до статті 26 Закону України 
«Про загальну середню освіту» призначення на посаду та звільнення з посади 
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керівника державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу 
здійснює відповідний орган управління освітою. Стаття ж 37 вказаного 
нормативного акта розкриває повноваження органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти. Проте жодної згадки 
щодо можливості укладання контракту з керівником загальноосвітнього 
навчального закладу, що знаходиться у комунальній власності, дана норма не 
містить. Водночас окремими науковцями висловлюється думка про те, що з такими 
керівниками також можуть укладатись контракти, оскільки вони належать до 
категорії педагогічних працівників. Зокрема, І.В. Зуб, В.Г. Ротань у науково-
практичному коментарі до статті 21 КЗпП зазначають, що «ст. 20 Закону "Про 
освіту" спеціально передбачає можливість укладення контрактів із керівниками 
закладів освіти загальнодержавної власності. Про укладення контрактів із 
керівниками установ освіти комунальної власності в Законі "Про освіту" не йдеться. 
Проте, треба думати, що з ними також можуть укладатись контракти, оскільки вони 
належать до категорії педагогічних працівників [9]. 

 Правові колізії в законодавстві про освіту призводять до різних тлумачень 
норм, які вказують на укладення контрактів із керівниками навчальних закладів. 
Можливо й тому, останнім часом органи місцевого самоврядування активізувались 
щодо укладення контрактів із керівниками загальноосвітніх навчальних закладів. 
При судових розглядах судді виносять різні рішення. Зокрема, Господарський суд 
Хмельницької області (справа № 9/56-НА) відкинув намагання однієї з районних рад 
Хмельницької області нав’язати трудові контракти керівникам загальноосвітніх 
навчальних закладів [10]. Полтавський окружний адміністративний суд, 
розглядаючи позов в аналогічній справі залишив позовну заяву в частині вимог 
щодо визнання незаконним і скасування рішення Шишацької районної ради від 
20.08.2008 "Про порядок призначення та звільнення з посад за контрактом, 
укладення контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать 
до спільної власності територіальних громад Шишацького району" в частині 
укладення контрактів з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів 
комунальної форми власності без розгляду в зв’язку з пропуском строку звернення 
до суду (справа № 2а-3809/10/1670) .  

Пропонуючи директорам шкіл перейти на контрактну форму трудового 
договору, органи місцевого самоврядування посилаються на Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», у статті 43 якого передбачено право районних 
рад вирішення питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних 
громад, призначення і звільнення їх керівників [12].  

 Конституційний суд України 09 липня 1998 року виніс рішення № 12-рп/98, 
за яким визначено, що «… контрактна форма трудового договору не може 
впроваджуватись нормативними актами центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, актами органів місцевого самоврядування, а також колективними договорами 
і угодами та іншими локальними нормативними актами» [13]. 

Таким чином, рішення органів місцевого самоврядування в частині 
встановлення обов’язковості укладення контрактної форми трудового договору з 
директорами загальноосвітніх шкіл, що знаходяться у комунальній власності, немає 
під собою ніякого правового підґрунтя. 

Окрім того, як абсолютно слушно зазначає О.В. Тищенко, «суть проблеми 
впровадження в життя контрактної форми трудового договору з педагогічними 
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працівниками у тому, що державні загальноосвітні школи не мають фактичної 
можливості приймати педагогічних працівників на роботу за контрактом, бо не 
спроможні забезпечити їм додаткові матеріальні гарантії, які б виходили за межі 
державних норм оплати праці. Звідси на практиці виникає ситуація, коли керівник 
державної загальноосвітньої школи може (і повинен) вимагати від педагога 
виконання на належному рівні трудових обов'язків, а запропонувати збільшення 
соціальних гарантій не в змозі, бо, як було зазначено, повністю залежить від 
бюджетних асигнувань. Тому за таких умов постає питання доцільності 
застосування контракту як особливого виду трудового договору з педагогічними 
працівниками загальноосвітніх шкіл» [14, с 11]. 

 

Особливості припинення трудового договору з педагогічними працівниками 
загальноосвітніх шкіл з підстав вчинення за місцем роботи аморального 

проступку, несумісного з подальшим продовженням роботи 
 

Скоєння працівником, який виконуючи виховні функції, аморального вчинку, 
не сумісного з продовженням даної роботи, є підставою для розірвання трудового 
договору з працівником за п. 3 ст.41 Кодексу законів про працю України [3]. За цією 
підставою можуть бути звільнені особи, зазначені в ст. 50 Закону "Про освіту" як 
учасники педагогічного процесу. Відповідно до абзацу 3 п. 28 постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду 
судами трудових спорів» з підстав, зазначених у п. 3 ст. 41 КЗпП, можуть бути 
звільнені лише ті працівники, які займаються виховною діяльністю, наприклад, 
вихователі, вчителі, практичні психологи, соціальні педагоги, майстри виробничого 
навчання, методисти, педагогічні працівники позашкільних закладів. Таке 
звільнення допускається як за вчинення аморального проступку при виконанні 
трудових обов'язків, так і не пов'язаного з ними (вчинення такого проступку в 
громадських місцях або побуті) [15]. 
 Як слушно зазначає Тищенко О., «звільнення не може бути визнано правильним, 
якщо воно проведено лише з урахуванням загальної оцінки поведінки працівника, не 
підтвердженої конкретними фактами. Підвищені вимоги, які пред'являються 
законодавством до вказаної категорії працівників, обумовлені тим, що їх моральне 
обличчя має безпосередній вплив на молоде покоління. Адже головним змістом 
роботи цих працівників є виховні функції» [16, с. 50].  

Чинне трудове законодавство не дає визначення поняття «аморальний 
проступок працівника, який виконує виховні функції, що є не сумісним з 
продовженням даної роботи». В науці трудового права до аморальних проступків 
відносять дії, які порушують моральні норми суспільства, суперечать змісту 
трудової функції даного працівника, дискредитують його виховні повноваження. 
Такими порушеннями можуть бути поява у стані сп'яніння в громадських місцях, 
неправомірна поведінка у побуті, приниження і образа дитини (учня) чи колег тощо 
[17, с. 97]. Тищенко О. під аморальним проступком розуміє порушення норм 
суспільної моралі, що негативно впливає на виконання працівником своїх виховних 
функцій [16, с. 50].  

Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної 
моралі розроблено проект Етичного кодексу українського вчителя, у Преамбулі 
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якого зазначається, що дотримання норм моралі та професійної етики набуває у 
діяльності вчителя особливого значення, оскільки педагогічна діяльність має пряме 
відношення до майбутнього життя людини в суспільстві, її фізичного, психічного і 
духовного здоров’я. Ця відповідальність має бути спільною, узвичаєною, 
загальноприйнятою для всієї педагогічної корпорації у вигляді норм, правил і 
принципів професійної педагогічної етики [18]. Однак серед термінів, визначення 
яких дає Кодекс, відсутній термін «аморальний проступок», хоча за всією логікою 
речей мав би там бути. 

При звільненні за вказаною підставою слід об’єктивно та з усією 
відповідальністю поставитись до з’ясування всіх обставин справи, оскільки може 
мати місце безпідставне звинувачення педагогічного працівника у вчиненні 
аморального проступку. Така необ’єктивна оцінка вчинку може настільки негативно 
вплинути на репутацію даного вчителя, що він більше ніколи не зможе працювати в 
школі. Бо навряд хтось захоче прийняти на роботу педагогічного працівника, який 
мав звільнення за п. 3 ст. 41 КЗпП, адже факт такого звільнення ставить під сумнів, 
що цей учитель має високі моральні якості. А тому необхідно звертати особливу 
увагу на те, які фактичні дані можуть бути доказами того, що працівник, який 
виконує виховні функції, вчинив аморальний проступок. Недопустиме звільнення за 
п. 3 ст. 41 КЗпП на підставі неконкретних або недостатньо перевірених даних, чуток 
тощо. Важливо, щоб факт вчинення такого проступку був підтверджений 
об'єктивними доказами, тобто всі докази (доповідна записка колег, скарга учнів, 
батьків, свідчення інших осіб) мають бути ретельно перевірені, зважені, а також 
доцільно, щоб, крім профспілкового органу, їм дали оцінку загальні збори 
(конференція) колективу навчального закладу. Такий підхід дозволить максимально 
об'єктивно вирішити справу, тим паче, що розірвання трудового договору за п. 3 ст. 
41 КЗпП не є заходом дисциплінарного стягнення, і тому вимоги статей 148, 149 
КЗпП про строк і порядок їх застосування на ці випадки не поширюються. Водночас 
необхідно брати до уваги час, що минув із моменту вчинення проступку, наступну 
поведінку працівника й інші конкретні обставини, що мають значення для 
правильного вирішення справи [16, с. 51]. 

Підставою для звільнення п. 3 ст. 41 КЗпП називає не будь-який аморальний 
проступок, а такий, що не сумісний з продовженням даної роботи. У судовій 
практиці не вироблено однозначного підходу до визначення межі між проступками, 
сумісними і несумісними з продовженням роботи. Все це — дуже не чітко визначені 
критерії. Тому законодавець і надав суду право оцінювати аморальний проступок як 
сумісний або несумісний з продовженням роботи з урахуванням конкретних 
обставин справи, тому і Верховний Суд ухиляється від визначення цих критеріїв [9]. 

Проблема визначення ознак, що характеризують дії педагогічних працівників 
як «аморальний проступок особи, яка виконує виховні функції», актуальна не лише 
у нас. Зокрема, у законодавстві про працю Швеції також відсутнє визначення чітких 
вимог щодо моральних якостей педагогічних працівників, не встановлено, які 
вчинки педагогів слід визнавати аморальними. Наприклад, у шведському м. 
Карлстад учителька жіночої школи для безробітних вирішила підняти дух своїх 
учениць, повернути їм впевненість у собі, і тому під час занять роздяглася догола 
прямо у класі й продовжувала урок. Педагога-«новатора» одразу звільнило 
шоковане керівництво. Але суд визнав незаконним звільнення даної вчительки і 
зобов'язав керівництво школи виплатити їй компенсацію у розмірі 18,5 тис. доларів. 
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Звичайно, таке рішення суду з позиції української ментальності викликає 
дещо неоднозначне ставлення і, навряд, що подібна ситуація можлива у нашій 
країні. 

Тому, на погляд Тищенко О., при визначенні ознак, які характеризують 
проступок педагога як аморальний, необхідно, насамперед, враховувати систему 
моральних цінностей суспільства конкретної країни. Зокрема, у Великобританії 
далеко не завжди керівництво шкіл звільняє вчителів, що дозволяють собі фізично 
збиткуватися над учнями [16, с. 52]. Наприклад, вчитель іспанської мови однієї з 
шкіл англійського м. Троуд змусив учня, який ніяк не міг запам'ятати неправильні 
дієслова, роздягтися до пояса і лягти на килим, всіяний клопами, ходити босоніж по 
ньому, стояти на одній нозі. Але дирекція школи, не вбачаючи в його діях 
аморального проступку, не звільнила останнього з посади вчителя. Лише батьки 
учня звернулися до суду, якому належить вирішити, хто правий в цій ситуації [20]. 

Щодо американських шкіл, то там досить рідко мають місце аморальні 
проступки вчителів — самі учні ніколи не допустять, щоб такий вчитель далі 
працював в їх школі. А власник обов'язково потурбується про те, щоб такого 
вчителя більше не взяли на педагогічну роботу, адже його діяльність шкодить не 
лише цій конкретній школі, а нації в цілому. В американській школі на перше місце 
поставлено повагу до особистості учня, його прав і гідності. Вчитель не має права на 
гнів, не може підвищити голос на учня чи колег [21, с. 7]. 

Слід погодитись із думкою Тищенко О. про те, що факти вчинення 
педагогічними працівниками аморальних проступків викликані, насамперед тим, що 
вчителі, маючи слабку педагогічну підготовку, здебільшого не розуміють, яку вони 
несуть відповідальність перед суспільством. Адже лише у нашій країні допускається 
видача диплома вчителя особі, яка отримала оцінку «З» з педагогіки. В Америці, 
наприклад, з оцінкою, яка відбиває посередні знання, диплома і прав на заняття 
педагогічною діяльністю чи лікування людини не отримаєш [16, с. 52]. 

Важливого значення у вирішенні зазначеної правової проблеми зможе набути, 
на мою думку, запропонований Проект Етичного кодексу українського вчителя, 
нормами якого передбачається створення Комісії педагогічної етики навчального 
закладу та Комітету з питань педагогічної етики при Міністерстві освіти, науки, 
молоді та спорту. Вважаю, що за умови затвердження даного Кодексу, саме вказані 
вище органи за логікою речей повинні будуть давати оцінку моральності вчинку 
педагогічного працівника, що й стане підставою для звільнення за п. 3 ст. 41 КЗпП. 

 
 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ І ЧАСУ 
ВІДПОЧИНКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

 
Поняття робочого часу. Режим робочого часу педагогічних працівників 

 
Обов'язковою умовою трудових відносин є тривалість робочого часу, тобто 

часу, протягом якого працівник відповідно до законодавства, колективного 
договору, угоди про працю і правил внутрішнього трудового розпорядку повинен 
перебувати у визначеному йому місці і виконувати роботу, яка йому доручається. 
Чинне законодавство, у тому числі й трудове, не є досконалим, адже містить акти і 
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норми, які «формально не діють, у ньому часто трапляються прогалини, не пов’язані 
одне з одним положення; деякі законодавчі акти повторюються; інколи не точно 
формулюються терміни» [22, с. 266]. 

Широкомасштабний процес реформування вітчизняного трудового 
законодавства, який триває, торкається широкого кола питань, серед іншого й 
шляхів удосконалення понятійного апарату та механізму реалізації спеціальних 
норм такого правового інституту галузі трудового права, як інститут робочого часу. 
Останній виступає не лише окремим інституційним утворенням у структурі системи 
трудового права, а ще є органічним складником змісту (структури) індивідуально-
трудових відносин [27, с. 60-61], які посідають центральне місце в системі 
правовідносин, що формують предмет цієї галузі права. Саме тому, крізь призму 
реалізації означених правовідносин, із робочим часом пов'язані галузеві інститути 
оплати праці, дисципліни праці та часу відпочинку.  

У чинному законодавстві застосовуються такі нормативи робочого часу:  
1) робочий день — це встановлена законом тривалість праці працівника у 

межах доби; 
2) робоча зміна — тривалість часу праці згідно з графіком протягом доби; 
3) робочий тиждень — встановлена у законі в годинах тривалість праці в 

межах календарного тижня [38]. 
У законодавстві також застосовуються норми робочий місяць і робочий рік, 

але вони виводяться розрахунковим шляхом і на рівні закону не встановлюються. 
Тривалість робочого часу встановлюється як у централізованому порядку, так і на 
рівні локального регулювання. У сучасних умовах спостерігається тенденція до 
колективно-договірного та індивідуального (в рамках трудового договору) 
регулювання тривалості робочого часу. Держава лише встановлює певну межу 
тривалості робочого часу, яка не може бути збільшена. Розрізняють такі види 
робочого часу як нормальний, скорочений, неповний. Як свідчить практика, 
спеціалісти часто змішують або не досить чітко розмежовують ці поняття, що 
призводить до неправомірного їх застосування на практиці, зокрема при укладанні 
колективних договорів [39, с. 9]. 

Для окремих категорій працівників законодавством установлюється скорочена 
тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП). До таких категорій працівників належать, 
зокрема, педагогічні працівники. Скорочена тривалість робочого часу означає, що 
час, протягом якого працівник повинен виконувати трудові обов'язки, скорочується, 
однак працівник має право на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки, 
повного окладу. 

Водночас для педагогічних працівників законодавством не визначена 
конкретна тривалість робочого часу на тиждень. Основу їх робочого часу становить 
педагогічне навантаження. 

Згідно зі ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічне 
навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від 
підпорядкування, типу та форми власності – це час, призначений для здійснення 
навчально-виховного процесу [40]. 

Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом 
навчального тижня, які складають тарифну ставку, а також інші види педагогічної 
діяльності у співвідношенні до тарифної ставки (класне керівництво; перевірка 
зошитів; завідування майстернями, навчальними кабінетами, навчально-дослідними 
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ділянками). Педагогічне навантаження вихователя групи подовженого дня 
загальноосвітнього навчального закладу становить 30 год., вихователя 
загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату) – 25 год. на тиждень. 
Педагогічне навантаження інших працівників загальноосвітнього навчального 
закладу встановлюється відповідно до п. 64 Інструкції № 102 Про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 
15.04.93 р. [41]. 

Педагогічне навантаження є нормованою частиною робочого часу 
педагогічного працівника, виконання якої регулюється розкладом уроків. 

Згідно з п. 63 Інструкції № 102 педагогічне навантаження між педагогічними 
працівниками розподіляється керівником установи за погодженням із 
профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними 
планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що 
склалися в закладі. Потім розподіл педагогічного навантаження затверджується 
відповідним органом управління освітою (ст. 25 Закону України «Про загальну 
середню освіту»). 

Розподіл педагогічного навантаження здійснюється у процесі проведення 
тарифікації. 

При встановленні педагогічного навантаження слід виходити з того, що: 
- обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати 

педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не 
обмежується (абз. 3 п. 63 Інструкції № 102). Робота понад установлену норму 
навчального навантаження в цьому ж навчальному закладі не є сумісництвом; 

- педагогічне навантаження обсягом менше тарифної ставки, передбаченої 
законодавством, установлюється тільки за письмовою згодою педагогічного 
працівника; 

- перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 
допускається в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається 
робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з 
дотриманням законодавства про працю (ст. 25 Закону України «Про загальну 
середню освіту»); 

- установлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно 
незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року (п. 68 Інструкції № 
102) [42]. 

Проте посадові обов'язки педагогічних працівників не обмежуються тільки 
виконанням педагогічної роботи. 

Робочий час працівників установ освіти включає не лише викладацьку 
(навчальну) роботу, а й іншу педагогічну діяльність, передбачену посадовими 
обов'язками та режимом робочого часу, а саме: підготовчу, виховну, методичну, 
організаційно-педагогічну та іншу роботу. Так, згідно з п. 21 Типових правил 
внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів 
України, затверджених наказом Міносвіти від 20.12.93 р. № 455, у межах робочого 
дня педагогічні працівники закладу освіти повинні виконувати всі види навчально-
методичної роботи відповідно до посади, навчального плану [43]. 

Така робота також потребує витрат робочого часу. Однак робочий час, що 
використовується на виконання такої роботи, жодним нормативним документом не 
нормовано [42]. 



  19 

Підготовка до уроків, класне керівництво, перевірка зошитів, завідування 
(майстернями, навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками), 
індивідуальна, позакласна робота з дітьми, робота з батьками тощо - ось далеко не 
повний перелік ненормованих видів педагогічної діяльності, що здійснюються 
протягом робочого часу. Деякі з них оплачуються (наприклад, класне керівництво, 
перевірка зошитів) у відсотковому співвідношенні до тарифної ставки, але без 
урахування часу, витраченого на їх виконання. 

У цьому полягає специфіка: для режиму робочого часу педагогічних 
працівників, які разом із педагогічною роботою ведуть іншу роботу, характерна 
відсутність чітких меж робочого часу. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків 
на виконання робіт, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного 
працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, 
не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для його звільнення 
з посади, крім випадків, установлених законодавством (п. 3 ст. 26 Закону України 
«Про загальну середню освіту»). 

Зважаючи на таку специфіку, виникає запитання: яка ж тривалість робочого 
дня та робочого тижня педагогічного працівника? Як зазначено в п. 21 Типових 
правил N 455, для працівників навчальних закладів установлюється п'ятиденний 
робочий тиждень із двома вихідними. При цьому тривалість щоденної роботи 
визначається правилами внутрішнього розпорядку або графіками змінності, які в 
обов'язковому порядку затверджуються керівником закладу освіти та погоджуються 
із профспілковим комітетом. Також з урахуванням специфіки навчального закладу 
може встановлюватися і шестиденний робочий тиждень. 

При цьому, як підкреслило Мінсоцполітики, чинним законодавством для 
педагогічних працівників установлено педагогічне навантаження, а не тривалість 
робочого часу на тиждень [42]. 

Як уже зазначалося, згідно зі ст. 25 Закону України «Про загальну середню 
освіту» педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу 
становить 18 год. на тиждень. Проте це не означає, що тривалість робочого тижня 
вчителя становить 18 год., оскільки, крім ведення уроків, він виконує інші види 
педагогічної діяльності. А оскільки законодавством не встановлено чітких меж 
робочого часу педагогічних працівників, коло цих обов'язків, тривалість робочого 
дня та робочого тижня визначаються адміністрацією навчального закладу 
самостійно. Так, згідно зі ст. 52 КЗпП конкретна тривалість робочого тижня 
встановлюється власником або уповноваженим органом спільно з профспілковим 
комітетом за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. 

Робочий час педагогічного працівника повинен визначатися виходячи з обсягу 
його навчальних, методичних та організаційних обов'язків, відображених в 
індивідуальному робочому плані. При цьому, як підкреслило Мінсоцполітики, 
установлення для педагогічних працівників, які згідно із законодавством мають 
право на скорочену тривалість робочого часу, 40-годинного робочого тижня 
неправомірно [42]. 

У розкладі занять уроки вчителя можуть бути розподілені нерівномірно. У 
різні дні навчального тижня в одного і того ж учителя, як правило, буває різна 
кількість уроків. А в якийсь день тижня їх може не бути й зовсім. Це обумовлено 
санітарно-гігієнічними вимогами до складання шкільного розкладу уроків, який 
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ураховує насамперед інтереси учнів, а не вчителів. 
Якщо педагогічний працівник виконує встановлене педагогічне навантаження 

(18 год. на тиждень) за три дні, то така робота не вважається роботою на умовах 
неповного робочого часу (тижня), оскільки ним виконується норма годин на ставку. 
При цьому дні тижня, в які за розкладом занять у вчителя не передбачено 
проведення уроків, вихідними для нього не вважаються, оскільки протягом цього 
часу педагогічний працівник може залучатися до інших видів організаційно-
педагогічної діяльності. У ці дні педагогічному працівнику можуть надаватися так 
звані методичні дні, коли працівник займається самоосвітою та роботою в 
методичному кабінеті. Умови роботи в методичний день установлюються 
Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, наказами 
керівника [42]. 

При вирішенні питання про тривалість роботи напередодні святкових і 
неробочих днів необхідно керуватися ст. 53 КЗпП. 

Зазначеною нормою передбачено, що напередодні святкових і неробочих днів, 
установлених ст. 73 КЗпП, тривалість роботи працівників, крім працівників, 
зазначених у ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і 
при шестиденному робочому тижні. 

Таким чином, на педагогічних працівників, яким законодавством установлено 
скорочену тривалість робочого часу, правило про зменшення на одну годину 
тривалості робочого дня напередодні святкових та неробочих днів не поширюється. 

Це означає, що напередодні святкових і неробочих днів не можна 
застосовувати скорочення на одну годину до частини робочого часу педагогічних 
працівників, пов'язаної з викладацькою діяльністю (педагогічне навантаження). 

Однак напередодні святкових і неробочих днів адміністрація навчального 
закладу може обмежити залучення зазначених працівників до іншої частини їх 
педагогічної роботи, що може збільшити їх робочий час порівняно з навчальним 
навантаженням, передбаченим розкладом занять. 

Канікулярним періодом називаються періоди осінніх, зимових, весняних і 
літніх канікул, які установлені для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та не 
збігаються зі щорічними оплачуваними основними та додатковими відпустками 
педагогічних працівників. 

Якщо канікулярний час не збігається з відпусткою педагогічного працівника, 
то цей період вважається його робочим часом. Згідно з п. 25 Типових правил № 455 
у цей період керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до 
педагогічної та організаційної роботи в межах часу, який не перевищує їх 
навчального навантаження до початку канікул. Організація роботи працівників 
навчальних закладів здійснюється згідно з планом роботи в канікулярний період. 

Відповідно до п. 71 Інструкції № 102 за час роботи у період канікул оплата 
праці педагогічних працівників здійснюється з розрахунку заробітної плати, 
установленої при тарифікації, що передувала початку канікул. 

Якщо педагогічного працівника прийнято на роботу під час літніх канікул, 
заробітна плата за період до початку навчального року виплачується з розрахунку 
ставки заробітної плати, установленої відповідно до його освіти, категорії та 
розряду, або посадового окладу, залежно від кількості учнів станом на 1 вересня 
попереднього навчального року (з урахуванням підвищень за наявність звання та 
вченого ступеня). 
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Особи, які працюють на умовах погодинної оплати праці та не ведуть заняття 
під час канікул, оплату за цей час не отримують (п. 73 Інструкції № 102). 

Заміна уроків – це проведення уроків згідно з розкладом школи вчителем 
замість відсутнього з поважних причин колеги. 

Рекомендації щодо організації та оплати праці заміни тимчасово відсутніх 
учителів були надані Міносвіти в листі від 28.11.2008 р. № 1/9-770 [42]. 

У цьому листі Міносвіти підкреслило: керівники навчальних закладів несуть 
відповідальність за своєчасне та повне виконання програм з усіх навчальних 
предметів у межах часу, передбаченого на кожен предмет відповідно до навчального 
плану, а також установленої максимальної кількості навчальних годин на тиждень 
для учнів, не допускаючи їх перевантаження. 

Керівники навчальних закладів повинні організувати заміщення тимчасово 
відсутніх учителів педагогами тієї ж спеціальності, забезпечивши оплату праці 
відповідно до п. 73 Інструкції N 102. У цьому випадку йдеться про проведення 
вчителем, який замінює тимчасово відсутнього колегу, додаткової кількості занять. 
Тому покладання таких додаткових обов'язків має відбуватися тільки з відома 
працівника. Така робота не вважається сумісництвом. 

Як правило, до заміни уроків залучаються вчителі, в яких немає уроків згідно 
з розкладом. Також допускається з'єднання груп (інформатика, англійська мова). 

При цьому порядок оплати годин заміщення тимчасово відсутніх учителів 
залежить від того, скільки тривало заміщення. 

Якщо заміщення тривало не більше двох місяців, то години заміщення 
повинні оплачуватися понад установлене тарифікацією тижневе навантаження, 
виходячи із погодинного розрахунку за фактично відпрацьований час. Зверніть 
увагу: погодинна оплата допускається тільки при оплаті за години заміщення 
тимчасово відсутніх у зв'язку із хворобою чи з інших причин учителів, вихователів, 
викладачів та ін. 

Якщо заміщення тривало більше двох місяців, то оплата здійснюється з 
першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в 
порядку, передбаченому п. 68 Інструкції № 102, тобто за тарифікацією. У цьому 
випадку до тарифікації необхідно внести зміни: з першого дня заміни встановити 
навантаження вчителя з урахуванням навантаження вчителя, якого він замінює. 

Щодо документального оформлення заміни уроків слід зазначити наступне. 
Насамперед, у класному журналі вчитель, який вийшов на заміну, зазначає 

дату, тему, домашнє завдання. Згідно з п. 2.1 Інструкції з ведення класного журналу 
учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом 
Міносвіти від 03.06.2008 р. № 496, у разі відсутності вчителя педагогічний 
працівник, який його замінює, у графі «завдання додому» класного журналу після 
запису домашнього завдання записує «заміна», зазначає прізвище, ініціали та завіряє 
запис власним підписом. 

Крім того, до Журналу заміни пропущених уроків вносяться дані про вчителя, 
який здійснює заміну уроків, П. І. Б. відсутнього вчителя, в яких класах (із 
зазначенням літери кожного класу), який предмет, загальна кількість годин у 
конкретний день. Такі дані завіряються підписом. 

Заступник директора з навчальної, навчально-виховної роботи, 
відповідальний за ведення документації заміни уроків, здійснює контроль 
заповнення вчителями класних журналів та Журналу заміни пропущених уроків. 
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На підставі даних Журналу заміни пропущених уроків складається наказ, в 
якому відображаються всі дані щодо здійсненої заміни, а також вносяться дані до 
Табеля обліку робочого часу. 

Якщо порядок заміни, розглянутий вище, забезпечити неможливо, то 
дозволяється замінювати відсутніх учителів учителями, які викладають інші 
предмети. Однак це допускається в окремих виняткових випадках. 

 

Поняття часу відпочинку. Види часу відпочинку педагогічних працівників 
 

В усьому світі відношення з приводу застосування праці людини урегульовані 
нормами права. Право на відпочинок проголошено ст. 45 Конституції України, ст. 
24 Загальної Декларації прав людини, ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, 
соціальні і культурні права, а також закріплюється Конвенцією про щорічні 
оплачувані відпустки № 52 від 24.06.36 р., Конвенцією про оплачувані відпустки № 
132 від 24.06.70 р., Рекомендаціями стосовно щорічних оплачуваних відпусток № 47 
від 24.06.36 р., Рекомендаціями щодо оплачуваних відпусток № 98 від 23.06.54 р., 
Європейською соціальною хартією від 03.05.96 р. [44]. 

У чинному законодавстві право на відпочинок знайшло закріплення в статті 2 
Кодексу Законів про працю України та в Законі про відпустки, де досить детально 
врегульовані положення, які стосуються використання зазначеного права. Але поряд 
із зазначеними вище нормативними джерелами чинне законодавство містить цілий 
ряд законів та підзаконних нормативних актів, якими регулюється право працівника 
на відпочинок [3; 45]. 

Стаття 45 Конституції гарантує кожному, хто працює, право на відпочинок. Це 
право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної 
щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих 
професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Гарантуються ці 
права тим, що максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість 
відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші 
умови здійснення цього права визначаються законом. 

Втім, аналіз її положень дає підстави для висновку про те, що право на 
відпочинок в Україні розуміється дещо однобічно – тільки як право мати певні 
перерви в роботі, окремі з яких оплачуються працівникові. Але держава має взяти на 
себе обов’язок розробити і здійснити національну політику у справах відпочинку, 
яка б передбачала створення і підтримання в належному стані мережі оздоровчих 
закладів та закладів відпочинку, в тому числі за місцем проживання громадян, 
гарантії оздоровлення та відпочинку, доступу до занять туризмом, фізичною 
культурою для всіх громадян за доступну плату, забезпечення спеціального режиму 
роботи зазначених закладів, покладення обов’язку щодо забезпечення права на 
відпочинок громадян на певні державні органи, встановлення відповідальності за 
порушення даного права, підтримку наукових досліджень в галузі забезпечення 
тривалого активного життя громадян тощо.  

Трудове законодавство не дає визначення поняття часу відпочинку, але як і 
щодо робочого часу таке визначення вироблене наукою трудового права. Оскільки 
законодавець протиставляє час відпочинку робочому часові, то тим самим увесь час, 
який знаходиться поза межами робочого часу, вважається часом відпочинку 
працівника, що перебуває у трудових відносинах. 

Саме так він і визначається у правничій літературі як час, протягом якого 
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працівник вільний від виконання трудових обов'язків, і має право використовувати 
його на власний розсуд. Як зазначає П.Д. Пилипенко, термін «час відпочинку», що 
використовується законодавством, за своїм значенням не відповідає фізіологічному 
поняттю «відпочинку», коли людина нічого не робить, а наприклад, спить чи загорає 
на пляжі. Тому в юридичній літературі пропонувалося все, що лежить поза робочим 
часом, називати «вільний від роботи часом» або «неробочим часом» [46, с. 288; 47, 
с. 17]. Однак законодавець поки що цих термінів не визнав, а тому ми користуємося 
поняттям «час відпочинку», розуміючи його не як фізіологічну потребу людини, а 
як час, вільний від виконання трудових обов'язків [46, с. 288]. Тобто у трудовому 
праві право працівника на відпочинок тісно пов’язане не з тривалістю робочого 
часу, а скоріше з його обмеженням [38, с. 349].  

Проект нового Трудового кодексу України також не дає визначення часу 
відпочинку, що є суттєвою прогалиною та недоліком авторів проекту [28]. На 
відміну від трудового законодавства України, трудове законодавство Російської 
Федерації нормативно закріплює визначення часу відпочинку. Так, у відповідності зі 
статтею 106 Глави 17 Розділу 5 Трудового кодексу Російської Федерації «час 
відпочинку – це час, протягом якого працівник є вільним від виконання трудових 
обов’язків і який він може використовувати на свій розсуд» [48]. 

Згідно з чинним законодавством право працівників на відпочинок 
підтверджується, зокрема, такими гарантіями: 

− працівникам надаються вихідні дні; працівникам надаються, як правило, 
через чотири години після початку роботи перерва для відпочинку і харчування; 

− тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш 
як сорок дві години, а нормальна тривалість робочого часу працівників не може 
перевищувати сорока годин на тиждень, при цьому для окремих працівників вона 
скорочується. При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) 
скорочується на одну годину; 

− робота у вихідні дні можлива лише з дозволу виборного органу первинної 
профспілкової організації (профспілкового представника) і у виняткових випадках, 
встановлених законодавством. Крім того, вона повинна компенсуватися наданням 
іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі; 

− законодавством встановлюються такі святкові (неробочі) дні: Новий рік – 1 
січня; Різдво Христове – 7 січня; Міжнародний жіночий день – 8 березня; День 
міжнародної солідарності трудящих – 1 і 2 травня; День Перемоги – 9 травня; День 
Конституції України – 28 червня; День незалежності України – 24 серпня; 
Великдень – один день (неділя); Трійця – один день (неділя). За поданням 
релігійних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, 
керівництво підприємств, установ, організацій надає особам, які сповідують 
відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для святкування їх 
великих свят з відпрацюванням за ці дні; 

− усім працівникам надаються щорічні основні (тривалістю не менш як 24 
календарних дні, із збереженням місця роботи (посади), і середнього заробітку), а 
також додаткові відпустки. 

Отже, у законодавстві встановлюються мінімальні державні стандарти і 
гарантії щодо забезпечення права працівника на відпочинок. Ці стандарти мають 
бути дотримані роботодавцем на підприємствах усіх форм власності. Водночас 
відповідно до статті 9-1 КЗпП України підприємства, установи, організації в межах 
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своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові 
порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги. Однією з таких 
пільг може бути встановлення більш тривалої щорічної відпустки, додаткових 
відпусток, скороченої тривалості робочого дня. Такі норми є локальними, вони 
встановлюються роботодавцем разом з виборним органом первинної профспілкової 
організації, що діє на підприємстві (п. 4 ст. 38 Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності» (в редакції Закону від 13 грудня 2001 p.). 

Законодавством встановлені такі види часу відпочинку: 
− перерви протягом робочого дня (зміни); 
− щоденний відпочинок (міжзмінна перерва); 
− вихідні дні (щотижневий відпочинок); 
− святкові й неробочі дні; 
− відпустки. 
На відміну від діючого трудового законодавства стаття 159 проекту Трудового 

кодексу України встановлює види часу відпочинку, до яких, зокрема, відносить 
«перерви для відпочинку і харчування; щоденний (міжзмінний) відпочинок; вихідні 
дні (щотижневий безперервний відпочинок); дні державних і релігійних свят, робота 
у які не проводиться; відпустки». Як бачимо, дана стаття передбачила всі існуючі на 
сьогодні види часу відпочинку, однак такий вид відпочинку як «святкові та неробочі 
дні» (таку дефініцію має стаття 73 КЗпП), отримав в проекті більш детальне 
регламентування: «дні державних і релігійних свят, робота у які не проводиться». 
Дана норма є більш правильною з юридичної точки зору, оскільки чітко вказує на 
ознаки таких неробочих днів – державні і релігійні свята. До того ж в проекті 
Трудового кодексу деяких змін зазнали й самі державні і релігійні свята. Так, стаття 
165 проекту Трудового кодексу до державних свят відносить 1 і 2 січня – Новий рік, 
тоді як в нині діючому законодавстві це тільки 1 січня. Містить дана 165 стаття ще 
одну новизну: 1 та 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих (стаття 73 
КЗпП) замінено 1 травня – Святом Весни і Праці. Як бачимо, кількість неробочих 
днів зменшено до одного, а саме свято перейменовано. Однак, загальна кількість 
неробочих днів (державних і релігійних свят), не змінилась і складає, як і за 
нинішнім законодавством, 10 днів на рік. 

Не зовсім точною з юридичної точки зору є регламентація в статті 66 КЗпП 
такого виду часу відпочинку як «перерва для відпочинку та харчування», оскільки, 
наприклад, протягом робочого дня (зміни) працівникам, які працюють на холодному 
повітрі в холодну пору року, повинні надаватись перерви для обігріву. Тому більш 
вдалою була б дефініція «перерви протягом робочого дня (зміни)». 

Одним із основних та найбільш тривалих видів часу відпочинку є відпустка. У 
трудовому законодавстві відсутнє визначення поняття «відпустка». Як зазначає В.І. 
Прокопенко, відпусткою визнається вільний від роботи час протягом встановленої 
законом або угодою сторін кількості днів з виплатою заробітної плати або без її 
збереження [49, с. 311] Автори підручника «Трудове право України» Н.Б. Болотіна 
та Г.І. Чанишева характеризують відпустку як час відпочинку, який обчислюється в 
календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної 
плати [50, с. 274] Н.Стаховська дає наступне визначення відпустки: «це 
передбачений чинним законодавством вільний від виконання трудових обов’язків 
час із збереженням повного або часткового розміру заробітної плати чи без такого, 
який надається найманому працівнику в період його роботи на підприємстві, 
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установі, організації незалежно від форм власності і господарювання, з метою 
відпочинку, відновлення працездатності чи задоволення інших потреб, обумовлених 
інтересами і потребами працівника» [47, с. 18]. Приведені вище визначення 
суголосні в тому, що в кожному з них відпустка визначається як «вільний від 
виконання трудових обов’язків час (час відпочинку)». Але, скажімо, Болотіна і 
Чанишева [50, с. 274] вказують на ознаку збереження заробітної плати під час 
відпустки, тоді як чинним законодавством передбачені також відпустки без 
збереження заробітної плати. Цю прогалину не заповнює і проект Трудового 
кодексу України, оскільки теж не приводить дефініції поняття «відпустка». 

Як зазначає Н. Хуторян, у главі «Відпустки» ні загального визначення, що 
таке «відпустка», ні жодного з визначень видів відпусток («основна трудова», 
«додаткова трудова», «творча», «заохочувальна», «навчальна», «без збереження 
заробітної плати») законодавцем не дається, що призводить до неточностей під час 
віднесення тієї чи іншої відпустки до окремого виду. Наприклад, чи є соціальною 
відпустка особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи? У 
зв'язку з цим науковець слушно зауважує, що в окремій статті проекту ТК доцільно 
було б дати загальне визначення відпустки та кожного з її видів, адже понятійний 
апарат відпусток уже розроблений в юридичній літературі і може бути викорис-
таний законодавцем [51, с. 4]. 

Відповідно до чинного законодавства право на відпустки мають всі громадяни 
України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої 
належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Нарівні з 
громадянами України право на відпустки мають іноземні громадяни та особи без 
громадянства, які працюють в Україні (ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15 
листопада 1996 p.). Право на відпустку мають працівники, які уклали безстрокові 
трудові договори, трудові договори на визначений строк, на час виконання певної 
роботи, сезонні, тимчасові працівники і сумісники, працівники, які працюють на 
умовах неповного робочого часу. 

Із тексту Закону «Про відпустки» беззаперечно випливає, що право на 
відпустку або грошову компенсацію на заміну невикористаних днів відпустки 
мають працівники-сумісники [52, c. 396]. 

Не користуються правом на відпустку особи, які працюють за цивільно-
правовими угодами; засуджені до виправних робіт без позбавлення волі; засуджені в 
період позбавлення волі. 

Право на відпустку забезпечується гарантованим наданням відпустки 
визначеної тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної 
плати (допомоги) у випадках, передбачених Законом України «Про відпустки», та 
забороною заміни відпустки компенсацією, крім випадків, передбачених ст. 24 
цього закону. 

На жаль, не завжди на багатьох приватних підприємствах, які використовують 
працю найманих працівників, останні можуть скористатися правом на відпустку. 
Власники таких підприємств не надають її під загрозою звільнення, а в тих 
випадках, коли відпустка і надається, то всупереч ч. 3 ст. 2 Закону «Про відпустки» 
вона надається без збереження заробітної плати [38, с.356]. 

Вперше в національному законодавстві у ст. 3 Закону «Про відпустки» 
передбачено право працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення 
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трудової дисципліни) на невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою 
звільнення в цьому разі є останній день відпустки. Згідно з ч. 2 цієї статті у разі 
звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору 
невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час 
відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому 
випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки. 
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону «Про відпустки» час хвороби працівника у період 
відпустки, засвідчений у встановленому порядку, продовжує її, а тому днем 
звільнення є останній день хвороби. 

Законом України «Про відпустки» передбачено такі види відпусток:  
1) щорічні відпустки: 

− основна відпустка (ст. 6); 
− додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (ст. 

7); 
− додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8); 
− інші додаткові відпустки, передбачені законодавством; 

2)  додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (статті 13, 14 і 15); 
3)  творча відпустка (ст. 16); 
4)  відпустка для підготовки та участі в змаганнях ( ст. 16-1 Закону); 
5)  соціальні відпустки: 

− відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17); 
− відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (ст. 18); 
− відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 Закону); 
− додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19); 

5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26). 
Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором 

можуть установлюватись інші види відпусток. 
В проекті Трудового кодексу України класифікація відпусток є більш 

розширеною. Зокрема, проект встановлює такі види відпусток: 
а) щорічні трудові відпустки: 
− основна трудова відпустка мінімальної тривалості; 
− основна трудова відпустка продовженої тривалості; 
− додаткова трудова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами 

праці; 
− додаткова трудова відпустка за особливий характер праці; 
− додаткова трудова відпустка за роботу на умовах ненормованого робочого 

часу; 
− додаткова трудова відпустка за стаж роботи; 
− інші додаткові трудові відпустки, передбачені законом; 
б) творча відпустка; 
в) заохочувальні відпустки; 
г) відпустки в зв'язку з навчанням у: 
− загальноосвітніх навчальних закладах; 
− професійно-технічних навчальних закладах; 
− вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та 
аспірантурі; 



  27 

д) соціальні відпустки:  
− у зв’язку з вагітністю та пологами; 
− для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
− працівникам із сімейними обов'язками, які мають дітей; 
− інші соціальні відпустки (особам, що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, одному з батьків дитини, якій встановлено інвалідність, 
пов'язану з Чорнобильською катастрофою тощо); 

е) відпустки без збереження заробітної плати, які надаються: 
− в силу суб'єктивного права працівника; 
− за згодою сторін [28]. 

 Проаналізовані вище положення чинного законодавства, що регулюють право 
на відпустку, торкаються всіх без виключення працівників, в тому числі і 
педагогічних. В той же час використання педагогічними працівниками права на 
щорічну відпустку має свої особливості. Зокрема, 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, затвердженому Кабінетом Міністрів України.  

Постановою Кабінету Міністрів України № 346 від 14 квітня 1997 р. 
затверджено Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 
календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти 
та науковим працівникам, а також додаток до Порядку, який визначає конкретну 
тривалість щорічної основної відпустки залежно від займаної посади та навчального 
закладу чи наукової установи, організації [53]. 

Порядком передбачено, зокрема, що керівним, педагогічним, науковим і 
науково-педагогічним працівникам навчальних закладів щорічна основна відпустка 
повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул 
незалежно від часу прийняття їх на роботу. 

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому 
числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості. 

У разі звільнення працівників навчальних закладів, які до звільнення 
пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не 
використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її 
тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, — 
пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної 
основної 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). 

Додатком до Порядку визначено конкретну тривалість щорічної основної 
відпустки в залежності від посади працівника та навчального закладу чи наукової 
установи.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ  
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ 

 

 

Податкова система України згідно з новим податковим кодексом України 

Конституцією України у статті 67 встановлено, що кожен зобов’язаний 
сплачувати податки і збори у порядку та розмірах, встановлених законом [1]. 
Таким спеціальним законом виступає Податковий кодекс України, який набув 
чинності з 1 січня 2011 року. 

Податковий кодекс є загальнодержавним кодифікованим законом, яким 
регулюється сукупність суспільних відносин, що складаються з приводу 
справляння податків і зборів. Зокрема, ним визначається повний перелік податків і 
зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, їх платники, 
права та обов’язки платників, компетенція контролюючих органів, повноваження й 
обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також 
відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Характерною особливістю податкових відносин є їх майновий характер – 
виконання податкового обов’язку означає передачу у власність або розпорядження 
держави та територіальних громад певних коштів. У податкових правовідносинах 
найбільш чітко, порівняно з усіма іншими фінансовими правовідносинами, 
простежуються державно-владна й майнова сторони. Відносини із приводу 
податків і зборів є владно-майновими. З одного боку, держава наділяє компетентні 
органи владними повноваженнями й контролює надходження коштів до бюджетів. 
З іншого боку, податкові надходження є одним з основних каналів формування 
публічної власності, хоча спочатку й у специфічній грошовій формі. 

Відмінність податкових правовідносин від інших майнових правовідносин 
(наприклад, цивільних) полягає насамперед у нерівності положення їх учасників. 
Відносини сторін тут засновані на підпорядкуванні однієї сторони (платника 
податків) іншій [державі в особі його органів або органам місцевого 
самоврядування]. Крім того, одним із суб’єктів податкових правовідносин завжди 
виступає держава в особі податкових органів, наділених владними 
повноваженнями [2, c. 19-20]. 

Важливою складовою податкових правовідносин є законодавче закріплення 
загальнодержавних та місцевих податків і зборів, які справляються на території 
України. Сукупність, яких відповідно до пункту 6.3. статті 6 Податкового кодексу 
України, становить собою податкову систему України [3]. 

Основною видовою класифікацією податків і зборів як основи системи 
оподаткування є їх поділ на загальнодержавні та місцеві.  

Загальнодержавними виступають податки та збори, що є обов'язковими до 
сплати на усій території України. 

До загальнодержавних належать такі податки та збори:  
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1) податок на прибуток підприємств;  
2) податок на доходи фізичних осіб;  
3) податок на додану вартість; 
4) акцизний податок; 
5) збір за першу реєстрацію транспортного засобу;  
6) екологічний податок;  
7) рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 
трубопроводами природного газу та аміаку територією України;  

8) рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що 
видобуваються в Україні;  

9) плата за користування надрами;  
10) плата за землю;  
11) збір за користування радіочастотним ресурсом України;  
12) збір за спеціальне використання води;  
13) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;  
14) фіксований сільськогосподарський податок;  
15) збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства; 
16) мито;  
17) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та 

теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими 
когенераційними установками;  

18) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для 
споживачів усіх форм власності. 

Слід відмітити, що в межах загальнодержавних податків і зборів законодавець 
виділяє спеціальні податкові режими, якими є окрема система заходів з 
оподаткування, що застосовується у відповідний податковий період, переважно 
виступаючи підсистемою загального податкового режиму, стосується окремих 
категорій господарюючих суб’єктів, особливих груп об’єктів оподаткування чи 
певної території або галузі економіки та передбачає застосування альтернативних 
податків і поряд із ними додаткових зборів, що збільшують податкове 
навантаження для окремих категорій платників [4]. Відповідно до податкового 
законодавства до спеціальних податкових режимів належать: а) єдиний податок; б) 
фіксований сільськогосподарський податок; в) збір у вигляді цільової надбавки до 
діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої 
кваліфікованими когенераційними установками; г) збір у вигляді цільової надбавки 
до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності [5, 
с. 313]. 

Місцевими виступають податки та збори, що встановлені відповідно до 
переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом 
України, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є 
обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. 

До місцевих податків належать:  
1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
2) єдиний податок.  
До місцевих зборів належать:  
1) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 
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2) збір за місця для паркування транспортних засобів;  
3) туристичний збір. 
Враховуючи те, що школи, є навчальними закладами, які фінансуються за 

рахунок державного бюджету, вони не є платниками низки податків, які сплачують 
інші суб’єкти господарювання. Водночас працівники даних навчальних закладів 
мають сплачувати податки зі своїх заробітних плат відповідно до вимог чинного 
законодавства, а також неподатковий платіж у вигляді єдиного соціального внеску, 
що надходить до пенсійного та інших соціальних фондів. Також слід мати на увазі, 
що вказані вище загальнодержавні та місцеві податкові платежі опосередковано 
теж впливають на господарську діяльність шкіл, оскільки вони входять до вартості 
тих товарів і послуг, у тому числі енергоносіїв, які у процесі своєї діяльності 
використовують ці навчальні заклади. 

Сплата податку на доходи фізичних осіб педагогічними працівниками ЗОШ 
 

Податок на доходи фізичних осіб є досить важливим у податковій системі 
України. Одними з характерних особливостей є його значне соціально-економічне 
значення, масштабність, кількість платників цього податку, розміри загальних 
надходжень до бюджету [6]. Цей податок є основним податком із громадян, осіб без 
громадянства та іноземців, на основі якого здійснюється оподаткування доходів, 
отриманих фізичними особами на території України, а також в окремих випадках і за її 
межами. 

Платниками податку виступають: 1) фізична особа − резидент, яка отримує 
доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; 2) фізична особа − 
нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; 3) податковий 
агент. 

Об’єктом оподаткування резидента є: 1) загальний місячний (річний) 
оподатковуваний дохід; 2) доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); 3) іноземні доходи − 
доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. 

Об’єктом оподаткування нерезидента є: 1) загальний місячний (річний) 
оподатковуваний дохід із джерела його походження в Україні; 2) доходи з джерела їх 
походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, 
надання). 

Слід зазначити, що останнім часом почастішали випадки залучення закордонних 
фахівців для викладання курсів у загальноосвітніх навчальних закладах, а також діють 
програми обміну викладацьким складом, що зумовлює необхідність приділення 
значної уваги оподаткуванню нерезидентів. 

Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається 
шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на суми податкової знижки 
такого звітного року. Водночас застосовується загальний оподатковуваний дохід − 
будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на 
користь платника податку протягом звітного податкового періоду. 

Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно 
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які 
оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та доходів, які 
оподатковуються за іншими правилами, визначеними цим Кодексом. А загальний 
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місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, 
нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця. 

Ставки податку на доходи фізичних осіб мають значну диференціацію залежно 
від конкретного джерела походження доходів (продажу об’єктів і немайнових прав, 
отримання дивідендів, інвестиційного прибутку, успадкування чи отримання в дар 
майна тощо). Проте з точки зору застосування даного податку в межах діяльності 
загальноосвітніх шкіл, безпосередніми об’єктами оподаткування виступають доходи у 
вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов 
трудового договору (контракту) та суми винагород і інших виплат, нарахованих 
(виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, 
щодо яких застосовуються ставки оподаткування в розмірі 15% бази оподаткування. 
Також, у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному 
податковому місяці доходів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку 
становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за 
ставкою 15 відсотків. 

Варто відмітити, що Верховна рада України не підтримала законопроект 
стосовно встановлення 10% ставки оподаткування заробітної праці вчителів, яка діє 
для шахтарів [7]. Також, не можна оминути увагою і вплив норм Податкового кодексу 
на застосування норм адміністративного та кримінального права в частині кваліфікації 
злочинних діянь. Так, п. 5 Підрозділу 1 Розділу ХХ ”Перехідні положення” 
встановлено, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в 
розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в 
частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного 
мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної ст. 169.1.1 
Податкового кодексу України для відповідного року [8]. Відповідно до ст. 169.1.1. 
податкова соціальна пільга встановлюється у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам 
розміру прожиткового мінімуму [3]. Стаття 12 Закону України ”Про Державний 
бюджет України на 2012 рік” встановлює прожитковий мінімум у розмірі з 1 січня – 
1017 гривень, з 1 квітня – 1037 гривень, з 1 липня – 1044 гривні, з 1 жовтня – 1060 
гривень, з 1 грудня – 1095 гривень [9]. 

Важливою складовою оподаткування вчителів, як і інших платників податків на 
доходи фізичних осіб, є пільги, які надаються його платникам. До таких пільг належать 
податкова соціальна пільга та податкова знижка. 

До податкової знижки зараховуються фактично здійснені протягом звітного 
податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними 
та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними 
чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують 
продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах 
обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх 
продажу (виконання, надання). Знижка застосовується на основі податкової декларації, 
яку подає платник податків за результатами податкового року (до 1 травня року 
наступним за роком, доходи якого декларуються). 

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного 
оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної 
плати, на суму податкової соціальної пільги: 
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1) у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для 
працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня 
звітного податкового року, − для будь-якого платника податку; 

2) у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної − для платника 
податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, − у розрахунку на кожну 
таку дитину; 

3) у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги − для такого платника 
податку, який: 

а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, 
піклувальником − у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; 

б) утримує дитину-інваліда − у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 
років; 

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених 
грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи; 

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом; 
ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким 

визначена підпунктом "б" підпункту 169.1.4 цього пункту; 
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, який зазнав 

переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; 
е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої 

світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", крім осіб, визначених у підпункті "б" підпункту 
169.1.4 цього пункту; 

4) у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 
169.1.1 цього пункту, − для такого платника податку, який є: 

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або 
повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою 
чотирма і більше медалями "За відвагу"; 

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час 
працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території 
інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання 
під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою; 

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час 
Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім 
СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками; 

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-
Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року. 

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку 
місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування 
(виплати). Також, на даний час податкова соціальна пільга (її базова величина) 
надається в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи, 
встановленого на 1 січня звітного податкового року.  
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Особливості справляння єдиного соціального внеску для працівників 
загальноосвітніх шкіл 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – 
єдиний соціальний внесок) – це консолідований страховий внесок, збір якого 
здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в 
обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у 
випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей 
на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового 
державного соціального страхування.  

Із прийняттям Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» [10] змінилася методика 
підрахунку нарахувань та утримань із заробітної плати, звітність, що подається у 
фонди соціального страхування [11]. Зокрема, детальні роз’яснення з цього приводу 
містяться в Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування [12]. 

Безумовно, очікуючи на Закон про єдиний соціальний внесок (ЄСВ), бухгалтери 
сподівалися, що такий внесок повною мірою відповідатиме своїй назві. Але це не так. 
По-перше, як були, так і залишилися нарахування роботодавцем на фонд оплати праці 
(ФОП) та утримання із заробітної плати найманих працівників – фізичних осіб. По-
друге, так званий єдиний соціальний внесок ґрунтується на семи окремих його 
розмірах із заробітної плати, з винагороди за цивільно-правовими договорами, виплат 
за лікарняними, доходів інвалідів тощо) [13, с. 213]. 

Єдиний соціальний внесок не належить до системи оподаткування. Отже, 
податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати цього 
внеску. 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску 
щодо оплати праці працівників загальноосвітніх шкіл є:  

1) роботодавці, в особі шкіл як юридичних осіб, які фінансуються за рахунок 
бюджету, використовуючи працю фізичних осіб на умовах трудового договору 
(контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-
правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною 
особою-підприємцем, якщо роботи, що виконуються (що надаються послуги) 
відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців); 

2) працівники – громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено 
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України) та особи без громадянства, які працюють у загальноосвітніх школах на 
умовах трудового договору або за цивільно-правовими договорами; 

3) особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності; 
4) особи, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку. 
База нарахування єдиного соціального внеску встановлюється: 
1) для загальноосвітнього навчального закладу (школи) – на суму нарахованої 

заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну 
плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, 
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що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» [14], та суму 
винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-
правовими договорами; 

2) для осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності - на суму 
грошового забезпечення, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що 
здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій 
непрацездатності; допомоги або компенсації відповідно до законодавства; 

3) для осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими 
договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, 
композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших 
осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк 
виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, 
що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за 
результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.  

Зазначений порядок нарахування внеску поширюється також на осіб, яким після 
звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або 
згідно з рішенням суду – середню заробітну плату за вимушений прогул. 

Розмір єдиного соціального внеску встановлюється: 
1) для бюджетних установ, до яких належать і загальноосвітні школи, – 36,3 % 

визначеної бази нарахування; 
2) для осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, – 34,7% 

винагороди за договором; 
3) для працівників – громадян України, іноземців (якщо інше не встановлено 

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України) та осіб без громадянства, які працюють, встановлюється у розмірі 3,6 відсотка 
визначеної бази нарахування; 

4) для фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) на користь 
загальноосвітніх шкіл, – 2,6 % визначеної бази нарахування; 

5) для платників, котрі працюють на посадах, робота на яких зараховується до 
стажу, що дає право на одержання спеціальних пенсій, як державні службовці, наукові 
та науково-педагогічні працівники тощо, – 6,1 відсотка бази нарахування. Слід 
звернути увагу на те, що загальноосвітні школи можуть залучати наукових і науково-
педагогічних працівників для викладання дисциплін, проведення окремих занять тощо 
на основі домовленостей із науково-дослідними установами і вищими навчальними 
закладами, у кошторисах яких слід передбачати саме вказаний розмір відрахувань на 
єдиний соціальний внесок. 

Також для бюджетних установ, в тому числі шкіл, сума єдиного соціального 
внеску розподіляється наступним чином:  

– на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 
– 4,1322 відсотка;  

– на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, – 3,8567 відсотка;  

– на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, 
– 0,551 відсотка;  

– на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) 
– 91,4601 відсотка. 
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Враховуючи все вищезазначене, особливостями нарахування та сплати єдиного 
соціального внеску для працівників загальноосвітніх шкіл виступають: 

1) встановлення для загальноосвітніх шкіл як роботодавців розміру єдиного 
соціального внеску у фіксованому розмірі 36,3%; 

2) спеціальний відсотковий розподіл внесених по єдиному соціальному внеску 
платежів між фондами соціального страхування; 

3) застосування зменшених розмірів єдиного соціального внеску для осіб, які 
працюють за цивільно-правовими договорами; 

4) використання підвищених розмірів платежів у разі залучення осіб, діяльність 
яких підпадає під норми Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

Облік платників єдиного соціального внеску, страхових внесків веде Пенсійний 
фонд України, який є центральним органом виконавчої влади, що здійснює 
керівництво та управління солідарною системою загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, 
призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному 
обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних 
виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного 
фонду України [15, с. 243]. 

Крім цього, слід враховувати, що сплата єдиного соціального внеску має 
безпосередній вплив на розмір пенсії, який буде виплачуватись при досягненні 
пенсійного віку, особливо у контексті світлі нещодавно прийнятого Закону України 
«Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» [16], 
нормами якого не лише збільшено пенсійний вік, а й вимоги до страхового стажу, який 
дає право на отримання пенсії. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОТВОРЧОСТІ У СФЕРІ 
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ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 
 

Загальні тенденції розвитку трудового законодавства в сучасний період 
 

Процеси реформування і вдосконалення законодавства України про працю 
зумовлені необхідністю приведення нормативно-правового регулювання в інструмент, 
що забезпечує нормальне функціонування суспільного життя в умовах ринкової 
економіки. 

У спадок від колишнього СРСР та УРСР трудове законодавство отримало цілий 
ряд недоліків, а саме: обмеженість предмета регулювання та вузьку сферу дії трудового 
законодавства, перевагу централізованого регулювання і майже повну відсутність 
договірного регулювання трудових відносин, спрямованість на виробничу функцію 
трудового права і забезпеченість підприємств необхідною робочою силою, слабкий 
механізм захисту трудових прав учасників трудових правовідносин. Із набуттям 
Україною незалежності і визначенням курсу її розвитку як правової, соціальної і де-
мократичної держави ці недоліки законодавства про працю поступово виправляються 
[54, с. 59]. 

Найголовнішим здобутком нашої країни було прийняття Конституції України, 
яка юридично оформила ідеологічні установки та якісно новий підхід до визначення 
змісту основних прав і свобод людини і громадянина. Вже ухвалено чимало нових 
основних законодавчих актів у сфері регулювання праці, прийнято закони: про 
зайнятість населення, про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, про 
колективні договори і угоди, про оплату праці, про охорону праці, про відпустки тощо. 
Активна нормотворча діяльність Верховної Ради України впродовж 1990- 2000 років 
дала змогу створити необхідну правову базу для проведення систематизації трудового 
законодавства, результатом якої має стати Трудовий кодекс України. Завдяки 
систематизації, долаються суперечності між правовими нормами, змінюються чи 
скасовуються застарілі норми і створюються нові, що відповідають потребам 
сучасного суспільного розвитку. 

Після прийняття Закону УРСР «Про внесення змін і доповнень до Кодексу 
законів про працю Української РСР при переході республіки до ринкової економіки» 
від 20.03.1991 р. Верховною Радою до КЗпП 64 рази вносилися зміни та доповнення. 
Однак навіть з такими, значними змінами КЗпП України не забезпечує належного 
рівня регулювання сучасних трудових відносин. Зрештою, трудове право залишається 
майже останньою з провідних галузей права, яка не має оновленого кодифікованого 
акта. Новий Трудовий кодекс має забезпечувати соціальні права, гарантії їх реалізації і 
захист трудових прав громадян. Зміст Трудового кодексу та інших нормативних актів 
про працю має визначатися та відповідати принципам, на яких ґрунтуються основні 
права, закріплені в Декларації основних принципів і прав у світі праці Міжнародної 
Організації Праці (далі – МОП), ухваленою Міжнародною конференцією праці 18 
червня 1998 р., а саме:  
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а) свобода асоціації та реальне визнання права на ведення колективних 
переговорів; 

б) скасування усіх форм примусової чи обов'язкової праці;  
в) реальна заборона дитячої праці;  
г) недопущення дискримінації в області праці та занять.  
Саме ці та інші принципи правового регулювання трудових відносин визначені в 

ст. 3 проекту Трудового кодексу України. 
Аналіз наукових точок зору щодо перспектив розвитку правового регулювання 

трудових відносин дозволяє визначити певні його тенденції.  
Так, у законодавстві про працю мають знайти своє закріплення процеси лібе-

ралізації правового регулювання трудових відносин. Акцент має зміщуватися від 
жорсткого централізованого державного регулювання праці до договірного 
регулювання на національному, галузевому, регіональному, а також виробничому 
рівнях. Слушною є позиція С. М. Прилипка, О. М. Ярошенка про те, що на рівні 
договірного регулювання шляхом укладення соціально-партнерських угод і колек-
тивних договорів мають визначатися галузеві, територіальні, професійні та інші 
особливості трудових відносин і має забезпечуватися реальне підвищення рівня 
трудових гарантій працівників. Договірні правові акти, які є підзаконними, мають 
конкретизувати, деталізувати й розвивати загальні норми трудового законодавства 
щодо умов певного підприємства [55, с. 18]. 

Наступною тенденцією розвитку трудового законодавства є його 
демократизація. На цей процес також позитивно впливає збільшення ролі договірного 
регулювання трудових відносин, закріплення в Конституції України права на страйк 
для захисту економічних і соціальних інтересів працівників, розвиток соціально-
партнерських відносин та ведення соціального діалогу з питань проведення державної 
соціально-економічної політики та інше. Демократичні ідеї знайшли своє втілення і в 
такому правовому інституті. Як розгляд колективних трудових спорів (конфліктів). 
Однак слід відзначити, що нинішній стан суспільно-трудових відносин 
характеризується стійкою тенденцією звуження виробничої демократії. Трудові 
колективи та професійні спілки не мають реальної гарантованої можливості цілком 
реалізувати свої права, передбачені трудовим законодавством України. Деякі з таких 
прав мають суто декларативний характер. Такі тенденції негативно впливають на 
демократизацію процесу участі трудового колективу, профспілок в управління 
виробництвом загалом. 

Серед проблем удосконалення законодавства про працю є проблема гармонізації 
трудового законодавства України з міжнародними актами. Без сумніву, міжнародні 
стандарти у сфері праці впливали в минулому і сьогодні на розвиток трудового законо-
давства і трудового права. Законодавець привносить у національне законодавство 
норми та положення конвенцій і рекомендацій МОП. У процесі кодифікації та 
оновлення системи трудового законодавства необхідно максимально закріпити норми 
міжнародно-правового регулювання праці, використовуючи досвід МОП і 
законодавства ЄС. Багато статей проекту ТК України відтворюють зміст, а іноді й 
формулювання актів МОП (наприклад, ст. ст. 4, 5, 68 та ін.). 

Протягом 2010 р. Верховною Радою Україною ратифіковано ще дві Конвенції 
МОП № 139 «Про боротьбу з небезпекою, що викликана канцерогенними речовинами 
та агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики» 1974 р.; №161 «Про 
служби гігієни праці» 1985 р. Ратифікація конвенцій відбулася 10.03.2010 р. 
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Подальший розвиток трудового законодавства, його вдосконалення на 
демократичних засадах, максимальне врахування сучасного міжнародного досвіду 
зумовлюють необхідність ратифікації Конвенцій МОП № 152 «Про техніку безпеки та 
гігієну праці на портових роботах»; № 155 «Про безпеку, гігієну праці та виробниче се-
редовище»; № 162 «Про охорону праці при використанні азбесту». Надійні передумови 
реалізації прав та свобод громадян забезпечить ратифікація Європейського кодексу 
соціального забезпечення, який досі не ратифікований Україною, Конвенції МОП № 
102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення», Конвенції МОП № 117 «Про 
основні цілі та норми соціальної політики». Велике значення в застосуванні норм 
міжнародно-правового регулювання праці є звернення судової практики в бік прямого 
застосування міжнародних норм. Конституційний Суд України для обґрунтування 
своїх рішень посилається на міжнародні акти, зокрема, на міжнародні стандарти праці 
[56]. Нормальною має бути і практика застосування судами загальної юрисдикції 
міжнародних стандартів праці при розгляді конкретних справ. Відповідно до статті 2 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. суд, здійснюючи 
правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий 
суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, 
а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України [57]. 

Наступною тенденцією розвитку трудового законодавства є поглиблення 
диференціації правового регулювання праці. Стаття 3 проекту Трудового кодексу 
України серед засад правового регулювання трудових відносин визначає принцип 
рівності прав і можливостей працівників, у тому числі гендерної рівності, шляхом 
забезпечення єдності та диференціації умов праці. Диференціація дозволяє 
встановлювати додаткові правила, особливості правового регулювання праці для 
численних категорій працівників. Концентрованим виразом диференціації є зміст 
Книги IV проекту Трудового кодексу «Особливості регулювання трудових відносин за 
участю окремих категорій працівників і роботодавців» (ст. ст. 284 - 321). Книга 
складається з п'яти глав, де виділено сім категорій суб'єктів (працівників і 
роботодавців), регулювання праці яких має свої особливості. Це працівники із 
сімейними обов'язками, жінки, неповнолітні, працівники – члени виробничих 
кооперативів, члени фермерських господарств, роботодавець – суб'єкт малого 
підприємництва, який має статус юридичної особи, роботодавець – фізична особа. На 
відміну від діючого КЗпП України, проект Трудового кодексу виділяє категорії 
працівників, праця яких поряд із загальними, регулюється спеціальними нормами 
окремих правових інститутів: трудового договору, робочого часу, часу відпочинку, 
оплати праці. Такі особливості передбачені для професійних творчих працівників 
організацій кінематографії, теле- і відео знімальних колективів, театрів, театральних і 
концертних організацій, цирків, засобів масової інформації, професійних спортсменів 
(ст. ст. 69, 140, 159, 162, 298 проекту); державних службовців (ст. ст. 160, 162, 172, 177, 
207 проекту); суддів, прокурорів (ст. ст. 172, 177 проекту) та ін. У цій частині проект 
Трудового кодексу, на думку О.М. Дуюнової, повторив недолік КЗпП України, який не 
містить однозначних критеріїв формування глав. Логічніше було б, керуючись 
суб'єктним складом трудового правовідношення, до змісту Книги IV проекту включити 
всі категорії працівників, за якими здійснюється диференціація правового регулювання 
[54, с. 63], в тому числі й категорію педагогічних працівників. 

Все більше визнання в науці трудового права одержує ідея розширення сфери дії 
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трудового законодавства. У цьому полягає ще одна з основних тенденцій розвитку 
законодавства. У цій частині проект Трудового кодексу в ст. 6 значно чіткіше визначає 
межі його поширення на відносини праці таких суб'єктів як державні службовці, 
військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ, податкової міліції, 
Державної кримінально-виконавчої служби, пожежної охорони, Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації, дипломатичних працівників, осіб, що 
проходять альтернативну (невійськову) службу, осіб, які відбувають кримінальне 
покарання у вигляді позбавлення волі, у вигляді виправних робіт, священнослужителів, 
церковнослужителів та осіб, які обіймають виборні посади в релігійних організаціях. 

Ідея розширення сфери дії трудового законодавства базується на принципі 
«презумпції існування трудових відносин», закріпленому в Рекомендації МОП № 198 
«Рекомендація про трудові правовідносини». В розділі II Рекомендації «Визначення 
існування трудових правовідносин» МОП визначила, що «з метою сприяння 
визначенню факту існування трудових правовідносин, держави-члени Організації 
повинні в рамках своєї національної політики, про яку йдеться в цій Рекомендації, 
розглянути можливість... установлення правової презумпції існування трудових 
правовідносин у тому випадку, коли визначена наявність однієї чи декількох 
відповідних ознак». Встановлення правової презумпції існування трудових 
правовідносин в національному законодавстві України стало б революційним кроком в 
розвитку трудового права [54, с. 64]. 
  

Перспективи удосконалення правового регулювання соціально-правового 
статусу педагогічного працівника 

 

Здійснення кардинальних змiн в усіх сферах нашого суспільного життя у зв’язку 
з розбудовою незалежної Української держави, переходом до ринкових відносин, 
подолання кризових явищ, що супроводжують ці зміни, потребують значної уваги до 
вивчення i аналізу державної політики щодо створення інтелектуального, духовного 
потенціалу нації, формування людини майбутнього. Провідне місце у реалізації цього 
завдання належить середній загальноосвітній школі, її вчителеві як головному 
суб’єктові навчально-виховного процесу, адже завдяки їх зусиллям відбувається 
становлення особистості як громадянина України. А тому проблема правового 
забезпечення діяльності педагогічних працівників, їх соціального, суспільного і 
майнового статусу, має входити в сферу найважливіших державних інтересів [14, с. 3]. 

Останніми роками (особливо під час виборчих кампаній) лунають пропозиції 
щодо негайного надання статусу державних службовців педагогічним і науково-
педагогічним працівникам. Протягом останніх трьох скликань у Верховній Раді 
України було зареєстровано дев’ять законопроектів цього спрямування. 
Обґрунтовуючи необхідність прийняття таких законопроектів, народні депутати 
України неодмінно зазначали благородну мету: зростання рівня матеріального 
забезпечення та соціальних гарантій педагогічних працівників, поліпшення їхньої 
соціальної захищеності, підвищення престижу вчительської професії, розв’язання 
проблеми кадрового забезпечення освітніх закладів тощо. 

19 лютого 2010 року, розглядаючи законопроекти про внесення змін до деяких 
законів України – щодо надання статусу державних службовців медичним, 
педагогічним і науково-педагогічним працівникам – народні депутати України відпра-
вили документи на доопрацювання і доручили Комітету з питань державного 
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будівництва та місцевого самоврядування підготувати їх для розгляду на повторне 
перше читання.  

До питання надання педагогічним та науково-педагогічним працівникам статусу 
державних службовців потрібно підходити вкрай обережно. Адже механічне при-
рівнювання педагогічних працівників до державних службовців може призвести не до 
підвищення їхніх соціальних гарантій, а навпаки, до значного їх зниження і навіть до 
звуження наявних прав і свобод [58]. «Краплинне» внесення доповнень до деяких 
статей законів України «Про державну службу» та освітянських законів руйнує 
завоювання, які вдалося закріпити на нормативному рівні в попередні роки [58].  

Здійснивши порівняльний аналіз норм та положень чинних освітянських законів 
і Закону України «Про державну службу», можна дійти таких висновків. Відповідно до 
чинного законодавства державна служба є важливим інструментом держави, 
складовою адміністрування, тобто формою організації апарату з метою безперервного 
й ефективного виконання завдань та функцій держави у сферах державного управління 
й регулювання. За своїм змістом державна служба є публічним видом діяльності, 
спрямованим на реалізацію суспільних, тобто публічних інтересів. Отже, державний 
службовець – це особа, яка перебуває на службі в держави на посаді, віднесеній до 
державної служби в державному органі або апараті, з метою здійснення специфічного 
виду публічної суспільно корисної діяльності, професійного державного управління 
та/або державного адміністрування, за що державний службовець одержує винагороду 
з державних коштів. У зв’язку з цим відповідно до статті 1 Закону «Про державну 
службу» державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які обіймають 
посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і 
функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів [59]. 

Керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші 
державні службовці є посадовими особами, основними функціями яких згідно з 
частиною другою статті 2 зазначеного закону є здійснення організаційно-розпорядчих 
та консультативно-дорадчих функцій [59]. Проходження державними службовцями 
служби в державних органах та їх апараті має певні особливості: щодо порядку 
зарахування на державну службу на конкурсній основі (ст. 15), наявність обмежень, 
пов’язаних із проходженням державної служби (ст. 12), випробування під час 
прийняття на державну службу, зокрема, щодо вчинення корупційних діянь, заборони 
брати участь у страйках та вчиняти інші дії, роботи за сумісництвом тощо (ст. 16), 
декларування власних доходів та членів сімей (ст. 13), дисциплінарна відповідальність 
державних службовців (ст. 14), граничний вік перебування на державній службі (ст. 
23), додаткові підстави для припинення державної служби (ст. 30) [59]. 

Водночас згідно із законами України, які регламентують відносини в галузі 
освіти, метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості, підвищення 
освітнього рівня громадян, забезпечення народного господарства кваліфікованими 
фахівцями. Ці закони спрямовані на врегулювання суспільних відносин у галузі 
навчання, виховання, професійної підготовки. Ними встановлено правові, 
організаційні, фінансові та інші заходи функціонування вітчизняної освіти. Зазначене 
досягається установами та закладами освіти виконанням таких функцій як навчання, 
виховання, професійна, наукова та загальнокультурна підготовка громадян. 

Тобто державні службовці, педагогічні та науково-педагогічні працівники мають 
зовсім різні завдання та виконують геть різні функції. До того ж механічне 
прирівнювання до держслужбовців педагогічних та науково-педагогічних працівників 
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не сприяє підвищенню рівня матеріального забезпечення та розширення їхніх 
соціальних гарантій. Наприклад, якщо вчитель стає державним службовцем, то 
тривалість його щорічної відпустки скорочується (нині вона у педагогічних 
працівників становить 56 календарних днів). Водночас у державних службовців її 
тривалість – 30 днів, а додаткові дні починають нараховуватися тільки після 10 років 
стажу державної служби, а загальний термін відпустки не може перевищувати 45 днів. 
Освітяни мають нині 18-годинний робочий тиждень, а державні службовці – 40-
годинний. По-третє, у разі надання педагогічним працівникам статусу державного 
службовця на них поширюється обмеження щодо неможливості займатися 
підприємницькою діяльністю, брати участь у страйках і захищати в такий спосіб свої 
права. Педагогічний працівник втрачає право виходу на пенсію за вислугою років за 
наявності педагогічного стажу роботи 25 років незалежно від віку. Є й інші норми, які 
погіршують соціальні гарантії педагогів.  

Як слушно зазначається в літературі, лише одна норма Закону «Про державну 
службу в Україні» є привабливою – пенсійне забезпечення. Як відомо, пенсія 
державного службовця становить 80–90% заробітної плати з наданням йому під час 
виходу на пенсію грошової допомоги. Для педагогічних працівників така норма була б 
дуже доречною. Адже пенсійне забезпечення освітян залишається жалюгідним. Саме 
тому Комітет з питань науки і освіти одностайно підтримав законопроект про внесення 
змін до статті 57 Закону «Про освіту» (щодо пенсійного забезпечення та оплати праці 
педагогічних працівників), який, на жаль, після його розгляду Верховною Радою 
відправлено на повторне перше читання [58].  
 Таким чином, законодавче надання педагогічним працівникам статусу 
державного службовця ніяких додаткових правових та соціальних гарантій вказаній 
категорії працівників не забезпечить. В той же час в літературі вже досить тривалий 
період часу висловлюються дуже слушні пропозиції щодо удосконалення наявної 
нормативно-правової бази, що регулює питання соціально-правового статусу 
педагогічних працівників, про деякі з яких вже йшлося вище. 
 У систематизованому вигляді їх можна представити наступним чином: 

1. Необхідно прислухатись до думки науковців, які займаються проблемами 
правового регулювання праці педагогічних працівників, і внести до Проекту Трудового 
кодексу України окрему главу, яка б регулювала особливості правового статусу 
педагогічного працівника як суб’єкта трудових правовідносин. О. Тищенко пропонує в 
зазначеній главі серед інших визначити й особливості укладення, зміни та припинення 
трудового договору з цими працівниками. З врахуванням специфіки праці педагогічних 
працівників науковець вказує на необхідність віднесення їх до переліку тих категорій 
працівників, з якими трудовий договір обов'язково має укладатися в письмовій формі 
(ч. 1 ст. 24 КЗпП України). Дозвіл укладати трудовий договір з педагогічними 
працівниками в усній формі викликає ряд проблем, зокрема, за таких умов права і 
обов'язки сторін майже ніяк не оформлені, що є грунтом для перевищення керівниками 
шкіл меж своїх повноважень та виникнення спорів між сторонами трудового договору, 
зокрема, щодо обсягів педагогічного навантаження. Таким чином, процес укладення 
трудового договору набуде більшої значущості та ваги для обох сторін трудового 
договору, адже підвищиться взаємна відповідальність за виконання взятих зобов'язань. 
[14].  

Чинне законодавство про освіту має бути доповнене нормами, які б чітко 
закріплювали поняття «високі моральні якості», «відповідна педагогічна освіта», 
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«фізичний та психічний стан», що позитивно вплине на кадрове забезпечення сфери 
освіти. Окремими науковцями доводиться необхідність впровадження окремого 
Положення про медичний огляд педагогічних працівників, в якому слід передбачити 
створення спеціальної (за переліком медичних фахівців) комісії для проведення 
медоглядів вказаної категорії працівників та чітко встановити протипоказання, які не 
дозволяють за станом здоров'я працювати у навчальних закладах. Варто також 
адаптувати психологічні тести перевірки психічної повноцінності особи щодо 
специфіки праці педагогічних працівників шкіл. Такий підхід сприятиме недопущенню 
до педагогічної діяльності осіб, які за психоемоційним станом не можуть бути 
допущені до роботи з дітьми. Разом з тим, з метою підвищення вимог до професійної 
моралі педагогічних працівників, заборонити допуск до заняття педагогічною 
діяльністю осіб, які були засуджені за всі умисні злочини.  

О. Тищенко пропонує викласти п. 1 ст. 54 Закону "Про освіту" у такій редакції: 
Кадрове забезпечення сфери освiти 
1. Педагогiчною дiяльнiстю можуть займатися особи: з високими моральними 

якостями (системою таких поглядiв i переконань щодо життя в суспiльствi, якi 
спонукають служити лише на благо людини як найвищої соцiальної цiнностi); якi 
мають вiдповiдну педагогiчну освiту (вищу освiту за певною спецiальнiстю, здобуту у 
вищих педагогiчних закладах освiти всiх рiвнiв акредитацiї, або педагогiчну пiдготовку 
здобуту в закладах пiслядипломної освiти, а також в магістратурі, аспiрантурi, 
докторантурi); психо-фiзичний стан яких перебуває у такому поєднаннi фiзичного i 
психiчного благополуччя (про що свiдчать результати спеціального медичного огляду i 
психологiчного тестування), який дозволяє їм належним чином виконувати службові 
обов'язки. 

Особи, якi були засудженi за умиснi злочини, до заняття педагогiчною 
дiяльнiстю не допускаються"[14]; 

2. Доцільним є внесення до законодавства про освіту змін щодо збільшення 
тривалості необхідного стажу педагогічної роботи з трьох до п’яти років як підстави 
зайняття посади керівника загальноосвітнього навчального закладу. Окрім того, з 
метою підвищення відповідальності керівників середніх загальноосвітніх шкіл за 
забезпечення шкіл педагогічними працівниками, підвищення статусу керівника та 
рівня самоуправління загальноосвітнього навчального закладу необхідним є віднести 
питання щодо прийняття та звільнення вчителів виключно до компетенції вказаних 
посадових осіб, а не до органів управління освітою, як це зараз встановлено Законом 
України “Про загальну середню освіту” (ст. 26) [14]; 

3. В умовах фінансової та економічної кризи в Україні застосування 
контрактної форми трудового договору з керівними та педагогічними працівниками 
загальноосвітніх навчальних закладів втрачає будь-який сенс, оскільки державні 
загальноосвітні школи не мають фактичної можливості приймати педагогічних 
працівників на роботу за контрактом, бо не спроможні забезпечити їм додаткові 
матеріальні гарантії, які б виходили за межі державних норм оплати праці. Звідси на 
практиці виникає ситуація, коли керівник державної середньої загальноосвітньої 
школи може (і повинен) вимагати від педагога виконання на належному рівні трудових 
обов'язків, а запропонувати збільшення соціальних гарантій не в змозі, бо, як було 
зазначено, повністю залежить від бюджетних асигнувань. Окрім того, контрактна 
форма трудового договору з керівниками загальноосвітніх шкіл використовується зараз 
скоріше як форма «усунення неугодних працівників», а не як засіб стимулювання 
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керівника до професійного росту, підвищення кваліфікації тощо. Тому за таких умов 
застосування контракту як особливого виду трудового договору з педагогічними 
працівниками середніх загальноосвітніх шкіл, принаймі до стабілізації фінансової та 
економічної ситуації в країні, має буде скасовано або призупинено шляхом внесення 
змін до законодавства; 

4. Важливим напрямом удосконалення соціального статусу педагогічного 
працівника є встановлення пенсійного забезпечення на рівні пенсійного забезпечення 
державного службовця; 

5. Важливого значення в сфері розвитку і утвердження професійної етики 
вчителя як необхідної і фундаментальної засади повноцінного функціонування системи 
освіти та головної умови реалізації ним важливої соціально-культурної і духовної ролі 
в сучасному суспільстві набуде затвердження Етичного кодексу українського вчителя. 
Саме в ньому має бути визначена, систематизована, упорядкована та закріплена єдина 
система норм, правил і критеріїв професійної етики в усіх видах педагогічної 
діяльності, що регулюють відносини між вчителями та їх учнями, а також іншими 
членами колективу навчального закладу, захищають їх людську цінність і гідність, 
підтримують якість професійної діяльності вчителів і честь їх професії, створюють 
культуру освітніх і виховних закладів, основану на довірі, відповідальності і 
справедливості.  
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За матеріалами сайту Полтавська обласна організація  
Профспілки працівників освіти і науки України 

http://www.polpon.org.ua/ 
 

КОМЕНТАР ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ АТЕСТАЦІЇ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

МОНМС проводить роз'яснення педагогам з 
питань атестації протягом лютого, березня 2012 р. Педагоги 

можуть надіслати свої запитання на електронну адресу: 
malysheva_mon@ukr.net 

 

Актуально: новий порядок атестації педагогічних працівників 
Наказом установлено, що присвоєні за результатами останньої атестації 

кваліфікаційні категорії та педагогічні звання вчителям та викладачам, які викладають 
два і більше навчальні предмети і до набрання чинності цим наказом не пройшли 
підвищення кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, поширюються на все 
педагогічне навантаження до наступної атестації. 

Крім того, до пункту 3.20 Типового положення внесено зміни, відповідно до яких 
такі вчителі мають підвищувати кваліфікацію лише з предметів інваріантної складової 
змісту загальної середньої освіти. 

Вимога про обов’язкове підвищення кваліфікації з усіх навчальних дисциплін, які 
викладає вчитель, застосовуватиметься лише стосовно тих вчителів, які будуть 
атестуватися за новими правилами, тобто починаючи з 2012 року. Кваліфікаційна 
категорія, присвоєна вчителям, які атестувалися до 2012 року і не пройшли підвищення 
кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, поширюється на все педагогічне 
навантаження до наступної атестації. 

Оплата праці у таких випадках здійснюється за присвоєною кваліфікаційною 
категорією та поширюється на все педагогічне навантаження. 

У зв’язку з уведенням норми про підвищення кваліфікації з усіх навчальних 
дисциплін, які викладає вчитель, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту 
Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, закладам післядипломної 
педагогічної освіти доручено забезпечити підвищення кваліфікації вчителів, які мають 
педагогічне навантаження з кількох предметів, за інтегрованими програмами. 

Крім того, прийнятими Змінами до Типового положення скорочено термін, у який 
педагогічний працівник може претендувати на присвоєння йому чергової 
кваліфікаційної категорії. Тепер педагогічний працівник може подати заяву про 
присвоєння йому більш високої кваліфікаційної категорії через два роки після 
присвоєння попередньої категорії (пункт 1.8 Типового положення). 

Змінами до Типового положення передбачено, що педагогічні працівники, яких 
внесено до списків для проходження чергової атестації вправі подати до атестаційної 
комісії заяву про присвоєння їм наступної кваліфікаційної категорії (пункт 3.1 
Типового положення). 

Типове положення також доповнено нормою, яка дає право членам атестаційних 
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комісій, які не згодні з прийнятим комісією рішенням, додати до протоколу викладену 
письмово окрему думку з питань атестації педагогічного працівника (пункт 3.7 
Типового положення). 

Зазнали також незначних змін норми щодо визначення питань про перенесення 
строку чергової атестації (пункт 3.2), участь працівника на засіданні атестаційної 
комісії (пункт 3.6), збереження кваліфікаційних категорій за працівниками, які 
переходять працювати на інші педагогічні посади (пункт 3.22), порядок присвоєння 
педагогічних звань (пункт 3.9) , а також деякі інші пункти Типового положення. 

За матеріалами Міністерства освіти і науки,  
молоді та спорту України  

Атестація педпрацівників – питання наради у Міністерстві 
 Участь у обговоренні означеного питання взяли представники Профспілки 

працівників освіти і науки України – заступник Голови Профспілки Любов 
Гарбаренко, начальник Управління соціально-економічного захисту Антоніна 
Клименко, головний юрисконсульт Валентин Паливода, головний спеціаліст Ольга 
Гаращук та представники галузевої Профспілки з окремих регіонів. 

Особлива увага була приділена обговоренню норм положення, що стосуються 
підвищення кваліфікації вчителів, які викладають декілька предметів; умов 
встановлення кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам при переході з 
однієї посади на іншу; присвоєння педагогічних звань окремим працівникам ДНЗ. 

Одне з питань, що порушила профспілкова сторона, було пов’язане з 
необхідністю забезпечення за підсумками атестації трудових прав вчителів, які 
викладають декілька предметів. Зокрема мова йшла про виплату заробітної плати із 
урахуванням поширення кваліфікаційної категорії на все педагогічне навантаження.  

Також було наголошено на необхідності узгодження норм законів «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та «Про освіту» в частині призначення на посаду та 
звільнення керівників ЗОШ.  

Спілкуючись з учасниками наради, заступник міністра Борис Жебровський 
акцентував увагу на неприпустимості перевантаження педагогів під час 
проходження ними атестації не передбаченими положенням завданнями та 
вимогами.  

Анонсуючи проведення всеукраїнської наради директорів МНЦ, заступник 
міністра зазначив про необхідність перегляду ролі та місця методичних кабінетів в 
організації атестації.  

Для всебічного висвітлення питання атестації педагогічних кадрів та надання 
відповідних консультацій на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України буде відкрито окремий розділ. 

Відділ інформаційно-аналітичного  
забезпечення ЦК Профспілки  
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Типове положення про атестацію педагогічних працівників у новій 
редакції 

Основні зміни в порядку атестації педагогічних працівників: 
• Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може 

проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої. 
• Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти, а не семи 

осіб, як було раніше. 
• Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, 

мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої 
кваліфікаційної категорії (тарифного розряду). 

• Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями 
не лише до 20 жовтня, а й в інші строки. 

• За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності 
працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних 
причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші 
причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, 
за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про 
невідповідність займаній посаді. 

У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання 
атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки 
може провести атестацію за його відсутності. 

• 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. Атестація таких працівників 
здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу. 

• При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному 
закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад. 

• Учителі 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 при цьому є підвищення кваліфікації з 
предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти. 

Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти формується на 
державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти, 
визначається через освітні галузі Базового навчального плану. Варіативна складова 
змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом 
з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів 
(вихованців). 

Наказом також доручено Міністерству освіти і науки Автономної Республіки 
Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, закладам післядипломної педагогічної освіти забезпечити 
підвищення кваліфікації вчителів та викладачів, які мають педагогічне 
навантаження з кількох предметів, за інтегрованими програмами. 

Крім того, наказом встановлено, що присвоєні за результатами останньої 
атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання вчителям та викладачам, які 
викладають два і більше навчальні предмети і до набрання чинності цим наказом не 
пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, 
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поширюються на все педагогічне навантаження до наступної атестації. 
• За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного 

навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому 
закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та 
педагогічні звання до наступної атестації. 

За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, 
вихователів-методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією 
кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж 
через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста. 

При переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні 
посади до навчального закладу за ним зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна 
категорія до наступної атестації. 

• Педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові 
ступені або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження 
підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим 
науковим ступенем або присвоєним вченим званням. 

• Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, 
при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст». 

• За педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну 
освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні 
попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників 
здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду. 

• Спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників до професійно-
технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з виробництва або 
сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів 
ІІІ-IV рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на 
присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності не 
менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-
педагогічної діяльності; «спеціаліст першої категорії» – не менше п’яти років; 
«спеціаліст вищої категорії» – не менше восьми років. 

• Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну 
освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання "вихователь-методист" (для 
музичних керівників, інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних 
навчальних закладів), "старший учитель", "старший вихователь", якщо стаж їх 
педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий 
тарифний розряд. 

• Скасовується норма Типового положення щодо присвоєння педагогічних 
звань безстроково. 

• У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника 
займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення 
виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше 1 
року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає 
рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді. 
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ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧНІВ 

 

Розроблено Губановою Ольга Валеріївна,  
к. юрид.н., доцентом, завідувачкою кафедри правознавства 

 Полтавського інституту МАУП 
 

Згода батьків учня на збір та обробку особистих персональних даних 
 

Я,________________________________________________________________ 
(Прізвище, ім’я та по батькові батька дитини) 

що народився «__» _________ 19 __ року, паспорт серії____ №__________, виданий 
«__» ________ року __________________ РВ УМВС України в _________________ , 
та я, ___________________________________________________________________ 

(Прізвище, ім'я по батькові матері дитини) 
що народилася «___» ______ 19 __ року , паспорт серії ____ №__________, виданий 
«__» ______ року ___________________ РВ УМВС України в____________________ 
шляхом підписання цього тексту, відповідно до статті 242 Цивільного кодексу 
України, ч. 2 статті 14 Сімейного кодексу України, Закону України «Про захист 
персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаємо(ю) згоду  
______________________________________________________________________________________________________ 

( назва навчального закладу) 
та Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України на збір та використання 
інформації з обмеженим доступом про нашу(мою) дитину 
______________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові дитини) 
з метою замовлення, виготовлення, обліку і видачі учнівського квитка, документів 
про освіту державного зразка, а також забезпечення роботи єдиної інформаційної 
бази даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в межах, 
необхідних для досягнення вказаної вище мети. Наведена вище інформація також 
може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в замовленні, виготовленні, 
обліку і видачі учнівських квитків, документів про освіту державного зразка і в 
забезпеченні роботи єдиної інформаційної бази даних Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України, а також в інших випадках, прямо передбачених 
законодавством. 

Зобов’язуємося(юся) при зміні персональних даних нашої(моєї) дитини 
надавати у найкоротший термін відповідальній особі уточнену інформацію та 
подавати оригінали відповідних документів для внесення нових особистих даних 
дитини до бази персональних даних.  
 Також посвідчуємо(ю), що повідомлення про включення даних про 
нашу(мою) дитину до бази персональних даних отримали(в/ла), із правами, які 
маємо(ю) відповідно до змісту ст.8 Закону України «Про захист персональних 
даних», ознайомлені(ий/а). 

 «___» _____________ ______ року, ________________ (_________________________) 
 (Підпис)   (Прізвище та ініціали) 

«___» _____________ ______ року, ________________ (_________________________) 
 (Підпис)   (Прізвище та ініціали) 

Особу та підпис __________________________________________________________ , 
   (Прізвище, ім’я та по батькові батьків (одного з батьків) 

достовірність заповнення інформації, зазначеної у згоді на збір та обробку 
персональних даних, перевірено. 
__________________________________ _________________________ (____________________) 

(посада відповідальної особи)   (Підпис)   (Прізвище та ініціали) 
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Повідомлення про включення персональних даних дитини  

до бази даних МОНМС України 
 

Повідомляємо, що надані Вами відомості про дитину включені до бази 
персональних даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з метою 
замовлення, виготовлення та обліку персоніфікованих документів про освіту 
державного зразка, а також учнівського квитка.  

Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" Ви 
маєте право: 
 1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його 
персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце 
проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати 
відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, 
крім випадків, встановлених законом;  
 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, 
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що 
містяться у відповідній базі персональних даних; 
 3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі 
персональних даних;  
 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, 
крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його 
персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст 
його персональних даних, які зберігаються;  
 5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх 
персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування 
при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;  
 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних 
даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані 
обробляються незаконно чи є недостовірними;  
 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, 
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи 
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є 
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;  
 8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить 
здійснення захисту персональних даних;  
 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про 
захист персональних даних.  
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Посвідчення 
про включення особистих даних дитини до бази персональних даних 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
 

Я, ________________________________________________________________ , 
(Прізвище, ім’я та по батькові батька дитини) 

 
посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мою дитину до 
бази персональних даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з 
метою замовлення, виготовлення та обліку персоніфікованих документів про освіту 
державного зразка та учнівського квитка, а також відомості про мої права, визначені 
Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким мої дані 
надаються, для виконання зазначеної мети. 

 
«___» _____________ ______ року, ____________ (_____________________) 

 
 

 
 

Я, __________________________________________________________________ , 
(Прізвище, ім’я та по батькові матері дитини) 

 
посвідчую, що отримала повідомлення про включення інформації про мою дитину 
до бази персональних даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з 
метою замовлення, виготовлення та обліку персоніфікованих документів про освіту 
державного зразка та учнівського квитка, а також відомості про мої права, визначені 
Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким мої дані 
надаються, для виконання зазначеної мети. 

 
 

«___» _____________ ______ року, ________________(_____________________) 
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ПРО СТАН ВИКОНАННЯ У 2011 РОЦІ 
ПРОГРАМИ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ 

 

Міщенко Ірина Олександрівна, 
методист відділу гуманітарних дисциплін ПОІППО 

Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та 
пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в 
сучасній Україні потребує виховання компетентних, відповідальних, свідомих 
громадян. Освіта має дати молоді не тільки правові знання, а й сформувати вміння, 
навички, життєву позицію та громадянську компетентність. Завдяки новим підходам 
до змісту освіти та комунікації між учителем та учнями в навчальному процесі, за 
умов спеціально спрямованої системи навчально-виховної роботи заклади освіти 
мають перетворитись у зразок демократичного правового простору. 

Практична потреба розв’язання означених проблем зумовлює здійснення 
системи заходів організаційного, науково-методичного, просвітницького характеру, 
метою яких є підвищення як рівня фахової та методичної компетенцій вчителя 
правознавства, так і створення необхідного інформаційного простору правової 
освіти та правового виховання учнівської молоді. Реалізація цих завдань у 
навчальних закладах області відбувається в рамках Програми правової освіти 
населення області на 2011-2015 роки. 

 Важливе місце в системі правової освіти належить загальноосвітнім 
навчальним закладам, де здійснюється правоосвітня робота через вивчення курсів 
права та систему правового виховання учнівської молоді. Курси правознавства 
вивчаються у 9-х та 10-х класах усіх шкіл області. Його викладають 487 учителів 
правознавства. Правовий профіль запроваджений у 22 загальноосвітніх закладах, у 
яких навчається 698 учнів. У порівнянні з минулим навчальним роком 
спостерігається тенденція до збільшення кількості таких шкіл. Однак і така їх 
мережа є ще недостатньою. Тому питанням організації профільного навчання в 
старшій школі, особливостям викладання профільних предметів, розширенню 
мережі шкіл і класів з поглибленим вивченням права приділяється постійна увага з 
боку Головного управління освіти і науки та інституту післядипломної освіти. 

 З метою організаційно-методичного забезпечення викладання правознавства 
та відповідно до плану роботи у 2011 році ПОІППО проведено обласну 
інструктивно-методичну нараду для методистів районних (міських) методичних 
кабінетів, керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів 
правознавства з питання «Особливості викладання правознавства у 2011-2012 
навчальному році». Питанням удосконалення форм і методів правового навчання 
підлітків був присвячений обласний семінар-практикум «Інформаційно-
комунікаційні технології у викладанні правознавства», що проходив у 
Кременчуцькому ліцеї №11. На базі інституту відбулись майстер-класи кращих 
учителів права Полтавщини та України, метою яких було поширення інноваційних 
технологій навчання, підвищення ефективності правової освіти молоді. 

Питання фахового рівня вчителів правознавства є сьогодні одним із найбільш 
актуальних. Правова культура учня розпочинається з правової обізнаності вчителя. З 
метою підготовки педагогів до викладання курсу правознавства та оволодіння ними 
новими педагогічними технологіями навчання на курсах підвищення 
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кваліфікації у ПОІППО у 2011 р. для вчителів області прочитано біля 300 годин 
лекцій та практичних занять, курсову перепідготовку пройшли 75 учителів 
правознавства області. До цієї роботи залучаються науковці кафедри правознавства 
ПНПУ ім.В.Г.Короленка, працівники Головного управління юстиції у Полтавській 
області, методисти, кращі вчителі права області. Головні питання, які порушуються 
на курсах, − зміни у чинному законодавстві України, їх інтеграція у зміст шкільної 
правої освіти, методика викладання предмета, інноваційні технології навчання 
права, організація правовиховної роботи в школі.  

Розвінчати гендерні стереотипи про ролі жінок і чоловіків в родині, школі та 
суспільстві, сформувати світогляд учителів, вільний від гендерних упереджень – 
такою була мета серії семінарів-тренінгів з питань гендерної чутливості та 
обізнаності, які проходили у 2011 році на базі нашого інституту. Семінари відбулись 
в рамках Проекту розвитку ООН та Програми рівних можливостей та прав жінок в 
Україні. У них взяли участь 1228 педагогічних працівників навчальних закладів 
області. Під час тренінгів учителі познайомились з нормативно-правовою базою 
гендерної освіти, поняттями про гендерну соціалізацію та гендерну нерівність, 
ресурсами та перспективами гендерної освіти в Україні. 

У системі курсів підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період 
пропагується кращий досвід шкіл області з правової освіти: Полтавського міського 
багатопрофільного ліцею №1 (директор Вергал Н.О.), Кременчуцького ліцею №11 
(директор Бикова Н.О.)., Кременчуцького колегіуму №25 (директор Москалик Т.О.), 
Комсомольського НВК ім.Л.Бугаєвської (директор Тузікова А.М.). Тут 
упроваджуються нові педагогічні технології викладання правознавства, створена 
цілісна система роботи правоосвітньої та правовиховної роботи. Школярі цих 
навчальних закладів неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських олімпіад з 
правознавства, а учителі − лауреатами та переможцями обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «правознавство». 

З метою професійної орієнтації учнівської молоді, підвищення рівня їх 
правових знань щорічно проводяться І-ІІІ етапи Всеукраїнської олімпіади з 
правознавства. У 2011-2012 навчальному році в олімпіадах взяли участь 2500 учнів 
9-11 класів. За підсумками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з 
правознавства, в якому взяли участь 113 учнів області, переможцями та призерами 
стали 49 юних правознавців шкіл міст Полтави, Кременчука, Комсомольська, Лубен, 
Миргорода, Семенівського, Глобинського, Зіньківського, Решетилівського, 
Карлівського, Кобеляцького, Кременчуцького, Полтавського, Котелевського, 
Машівського, Оржицького, Миргородського, Пирятинського, Хорольського, 
Шишацького районів, обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської 
місцевості ім. А.С.Макаренка, Шишацької обласної гімназії-інтернату. Робота з 
обдарованими учнями з питань підготовки їх до олімпіад з правознавства 
здійснюється на базі шкіл, районних (міських) методичних кабінетів. У цьому році 
організовано роботу відбірково-тренувальних зборів для підготовки учнів до ІV 
етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства на базі навчально-оздоровчого 
центру «Ерудит» при Кременчуцькому педучилищі ім. А.С.Макаренка.  

З 1 по 30 листопада 2011 року в навчальних закладах області пройшов 
Місячник правових знань, а з 5 по 10 грудня – Всеукраїнський тиждень права, у ході 
яких проведено близько 1200 загальноосвітніх заходів і понад 2000 класних годин з 
правової тематики: учнівських конференцій, конкурсів, вікторин з правознавства, 
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круглих столів, лекцій, бесід, зустрічей з юристами, працівниками правоохоронних 
органів; у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах 
області організовано роботу правового всеобучу для дітей, студентів, батьків, 
педагогічних працівників.  

ПОІППО були проаналізовані звіти районних (міських) відділів (управлінь) 
освіти про проведення Місячника і Тижня правових знань. Слід відзначити 
результативну роботу Полтавського, Кременчуцького міських управлінь освіти, 
відділів освіти Лубенського, Комсомольського міськвиконкомів, відділів освіти 
Оржицької, Зіньківської, Кременчуцької, Карлівської райдержадміністрацій. 
Необхідно наголосити на тісній співпраці у проведенні правоосвітніх заходів 
управління освіти Кременчуцького міськвиконкому та Кременчуцького міського 
управління юстиції. Ними започатковано конкурс на краще знання конституційного 
права, спільні семінари-практикуми вчителів права та працівників юстиції. Питання 
попередження правопорушень та злочинності розглядались на засіданнях 
координаційної ради міського дитячого об’єднання Армія Добра та міської ради 
батьків навчальних закладів м. Кременчука. Працівниками служби у справах дітей 
Оржицької райдержадміністрації прочитано лекції «Причини і наслідки 
протиправної поведінки молоді» для учнів та батьків шкіл району. У 28 ЗНЗ 
м. Полтави організовано дитячі клуби правових знань, у міських змаганнях гри 
«Дебати» взяли участь команди 34 шкіл міста. У кожній школі м. Лубен пройшли 
батьківські конференції «Сімейне виховання», «Роль сім’ї у правовому вихованні». 

Наведені приклади свідчать, що всі заходи, які проводилися в рамках 
Місячника та Тижня правових знань, були спрямовані на удосконалення системи 
правової освіти, широке інформування дітей, батьків про правову політику держави, 
зміни у законодавстві України, створення належних умов для набуття юними 
громадянами знань та практичних навичок про свої права, свободи та обов’язки. 
Правовиховна робота не обмежується рамками Місячника чи Тижня, це 
цілеспрямована системна робота педагогічних колективів, яка проводиться щоденно 
і є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу.  

З метою підвищення рівня правової культури та на виконання Програми 
правової освіти у навчальних закладах області організовано роботу «Скриньок 
правової допомоги» для дітей та батьків із залученням до цієї діяльності студентів 
Полтавського факультету Національної юридичної академії України імені 
Я.Мудрого. У 2011 році у 467 ЗНЗ області діяли правові гуртки, лекторії та клуби 
правових знань. Інститутом післядипломної педагогічної освіти здійснюється 
системна робота щодо надання методичної допомоги по їх створенню та діяльності. 

У 2011 році проведено обласний огляд-конкурс на кращу організацію 
правовиховної роботи в закладах освіти, в якому взяли участь 28 ЗНЗ та 35 ПТНЗ 
області. Переможцями стали Тростянецька школа І-ІІІ ступенів Полтавського району, 
Хорольська гімназія, Полтавський професійний ліцей, Вище професійне училище №7. 

Головне управління освіти і науки та ПОІППО і надалі продовжуватимуть 
роботу щодо реалізації Програми правової освіти населення області. 
Першочерговими в цьому контексті є питання матеріально-технічного забезпечення 
викладання правознавства у школах області, удосконалення форм і методів правової 
освіти та виховання, формування профільних класів, налагодження більш тісної 
співпраці з управліннями юстиції, правоохоронними органами, громадськими 
організаціями щодо підвищення рівня правової культури учнівської молоді.  
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Перелік нормативно-правових документів 
на компакт-диску CD-R (додаток) 

 

 
А. Нормативно-правові акти 

1. Закон України «Про освіту» 
2. Закон України «Про відпустки»  
3. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників 
4. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти 
5. Кодекс законів про працю України  
6. Угода між Головним управлінням освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації та обласним комітетом Профспілки працівників освіти і 
науки України на 2011-2015 роки. 
7. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників 
8. Положення про щорічну Премію Верховної Ради України педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів. 
9. Проект Етичного кодексу українського вчителя. 
10. Типова форма контракту з працівником. 
11. Типовий порядок обробки персональних даних у базах персональних даних 

 
Б. Зразки оформлення документів 

12. Приклад оформлення акта про відмову порушника трудової дисципліни від 
надання письмових пояснень. 
13. Приклад оформлення акта про відсутність на роботі. 
14. Приклад оформлення доповідної записки про доцільність зняття стягнення з 
працівника. 
15. Приклад оформлення доповідної записки про порушення трудової дисципліни. 
16. Приклад оформлення наказу про оголошення догани. 
17. Приклад оформлення наказу про зняття стягнення у вигляді догани. 
18. Приклад повідомлення порушнику трудової дисципліни про надання 
письмових пояснень проступку. 

 
В. Документи про захист прав дитини 

19. Конвенція про права дитини  
20. Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ (витяг) 
21. Цивільний кодекс України від 23 січня 2003 року (витяг) 
22. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року (витяг) 

 
Г. Відповіді фахівців на запитання,  

попередньо надіслані учасниками семінару
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Ефективна школа: правові основи трудової діяльності : робочі 
матеріали обласного науково-практичного семінару : із 
додатком CD-ROM "Нормативно-правові документи регулювання 
правовідносин у галузі освіти" [укладачі : Т.О.Бондар, 
Л.В.Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 60 с. 
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