КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi
Про додаткову вiдпустку у зв'язку з навчанням
ПИТАННЯ 1: Чи надається додаткова оплачувана вiдпустка у зв'язку з навчанням
працiвниковi, який успiшно навчається без вiдриву вiд виробництва одночасно у двох
навчальних закладах?
Як визначається тривалiсть такої додаткової оплачуваної вiдпустки?
ПИТАННЯ 2: Чи обов'язково для оплати додаткової вiдпустки у зв'язку з навчанням
працiвник має подати довiдку з навчального закладу про участь у сесiї?
Коли нараховувати оплату такої вiдпустки та виплачувати її: до початку навчальної
вiдпустки чи пiсля її закiнчення?
Чи оплачується вiдпустка, якщо працiвник не подав пiсля її завершення довiдку з
навчального закладу про участь у сесiї?
Якщо працiвник захворiв пiд час участi в сесiї у ВНЗ, що знаходиться в iншому
населеному пунктi, й повернувся з вiдпустки через тиждень пiсля завершення сесiї, чи
може роботодавець оплатити йому 50% вартостi проїзду туди й назад?
ВIДПОВIДЬ 1: Працiвник, який, наприклад, навчається на п'ятому курсi одного вищого
навчального закладу i на першому курсi iншого навчального закладу за заочною формою
навчання, впродовж 2011/2012 навч. року вiдповiдно має право на додатковi оплачуванi
вiдпустки тривалiстю 40 та 30 календарних днiв.
За статтею 6 Закону України «Про освiту» основними принципами освiти в Українi є
доступнiсть для кожного громадянина всiх форм i типiв освiтнiх послуг, що надаються
державою; рiвнiсть умов кожної людини для повної реалiзацiї її здiбностей, таланту,
всебiчного розвитку.
Отже, особа має право на здобуття освiти одночасно в кiлькох навчальних закладах та
вiдповiдно на додатковi оплачуванi вiдпустки, передбаченi ст. 15 Закону України «Про
вiдпустки», на перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання
залiкiв та iспитiв, складання державних iспитiв, пiдготовки та захисту дипломного
проекту (роботи) як в одному вищому навчальному закладi, так i в iншому або в рiзних
пiдроздiлах одного навчального закладу.
Додатковi оплачуванi вiдпустки у зв'язку з навчанням для тих, хто навчається на першому
та другому курсах у виших навчальних закладах незалежно вiд рiвня акредитацiї за
заочною формою навчання, надаються тривалiстю 30 календарних днiв упродовж
навчального року, на третьому i наступних курсах - 40 календарних днiв упродовж
навчального року.
При цьому обмеження щодо кiлькостi днiв вiдпусток у зв'язку з навчанням для
працiвникiв, якi одночасно здобувають другу вищу освiту в кiлькох навчальних закладах,
чинним законодавством не передбачене.

ВIДПОВIДЬ 2: Стаття 216 КЗпП та ст. 15 Закону України «Про вiдпустки» визначають
право на додаткову оплачувану вiдпустку у зв'язку з навчанням у вищих навчальних
закладах, навчальних закладах пiслядипломної освiти та аспiрантурi.
Такi вiдпустки надаються лише працiвникам, якi успiшно навчаються без вiдриву вiд
виробництва у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання.
Для отримання додаткової оплачуваної вiдпустки у зв'язку з навчанням працiвникустуденту потрiбно подати роботодавцю довiдку-виклик навчального закладу на сесiю, в
якiй, зокрема; зазначається форма навчання; рiвень акредитацiї навчального закладу; курс,
на якому працiвник навчається; перiод сесiї, встановлений навчальним закладом; пiдстава
для надання такої вiдпустки (для складання залiкiв та iспитiв, настановних занять,
державних iспитiв, для пiдготовки та захисту дипломної роботи), та написати заяву про
надання такої вiдпустки.
Отже, для роботодавця пiдтвердженням того, що працiвник-студент успiшно навчається
(тобто за ним немає академзаборгованостi) та тривалостi перебування в навчальнiй
вiдпустцi, є довiдка-виклик навчального закладу. Вимоги адмiнiстрацiї пiдприємства щодо
отримання вiд навчального закладу пiсля завершення сесiї довiдок про вiдсутнiсть за
працiвником-студентом академзаборгованостi чи повернення на пiдприємство другої
вiдрiзної частини довiдки-виклику є неправомiрними.
Вiдповiдно до ст.217 КЗпП на час додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням за
працiвниками за основним мiсцем роботи зберiгається середня заробiтна плата.
Нарахування заробiтної плати за час вiдпустки у зв'язку з навчанням провадиться згiдно з
наказом роботодавця про надання вiдпустки. Виплата цих сум провадиться не пiзнiше нiж
за три днi до початку вiдпустки (ст.21 Закону України «Про вiдпустки»).
Згiдно зi ст.219 КЗпП на роботодавця незалежно вiд форми власностi пiдприємства
покладається обов'язок оплачувати працiвникам, якi навчаються у вищих навчальних
закладах з вечiрньою та заочною формами навчання, проїзд до мiсця знаходження
навчального закладу i назад один раз на рiк на настановнi заняття, для виконання
лабораторних робiт i складання залiкiв та iспитiв - у розмiрi 50% вартостi проїзду.
У такому самому розмiрi провадиться оплата проїзду для пiдготовки i захисту дипломного
проекту (роботи) або складання державних iспитiв.
Якщо працiвник пiд час сесiї у ВНЗ, що знаходиться в iншому населеному пунктi,
захворiв, у зв'язку з чим повернувся через тиждень пiсля закiнчення навчальної вiдпустки
i подав роботодавцю пiдтвердний документ щодо тимчасової непрацездатностi,
засвiдчений в установленому порядку, то проїзд до мiсця знаходження навчального
закладу i назад йому має бути оплачено в розмiрi 50% вартостi проїзду. Оплата проїзду
провадиться згiдно з правилами оплати проїзду пiд час вiдряджень.
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