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Ми,  делегати VIII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України, 

покладаємо велику надію на прийняття доленосного для громадян держави 

документу - Закону України «Про освіту». 

Глибоко переконані, що розвиток та процвітання держави значною мірою 

залежать від її відношення до освіти, як основи всебічного розвитку людини та 

найвищої цінності суспільства. 

Весь прогресивний світ стоїть на позиції, що оживлення економіки в умовах 

спаду, можливе саме за рахунок відповідних інвестицій в якісну освіту та науку, 

добре освіченої робочої сили, створення якісних робочих місць, гідної заробітної 

плати. 

Тому наголошуємо, що норми нового закону мають базуватися на гарантіях 

держави, визначених статтею 53 Конституції України, враховувати Рекомендації 

ЮНЕСКО 1966 і 1997 років про становище вчителів та викладачів вищої школи, не 

можуть погіршувати зміст і обсяг прав освітян. 

Його положення мають спрямовуватися на забезпечення державою 

доступності і безоплатності дошкільної, повної загальної середньої освіти дітям 

незалежно від їхнього місця проживання, розвиток усіх її видів, зокрема 

позашкільної, післядипломної, підвищення статусу педагогічних, науково-

педагогічних працівників, спеціалістів освіти, забезпечення належних соціально-

економічних умов усім учасникам навчально-виховного процесу, недопущення 

узаконення оплати праці працівників освіти на основі Єдиної тарифної сітки. 

Капіталовкладення в освітню галузь не можуть бути меншими ніж десять 

відсотків внутрішнього валового продукту. 

У законі «Про освіту» необхідно передбачити гарантії держави щодо: 

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

педагогічних працівників не нижче подвійної середньої заробітної плати 

працівників промисловості, а  педагогічних працівників - на рівні не нижчому від 

середньої заробітної плати працівників промисловості; 

- встановлення середнього розміру посадових окладів спеціалістів освіти не 

нижче рівня середньої заробітної плати у галузях економіки; 

- виплати педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим 

працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового 

окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у розмірах: до 3 років – 

10%, від 3 до 10 років – 20%, від 10 років до 20 років – 30%, понад 20 років – 40%;  

- встановлення доплат педагогічним працівникам за виконання різних видів 

педагогічної роботи у  відсотках від посадового окладу (ставки заробітної плати); 

- підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, 

педагогічні, вчені звання та наукові ступені;  

- надання педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим 

працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі не менше одного посадового 



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

службових обов'язків;  

- виплати педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим 

працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі не менше посадового окладу 

(ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки; 

- надання статусу педагогічного працівника тренерам-викладачам та іншим 

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

юнацьких спортивних шкіл усіх типів і найменувань; 

- підвищення статусу музичних керівників, інструкторів з фізичної культури 

дошкільних навчальних закладів;  

- надання працівникам навчальних закладів матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань; 

- безплатного користування житлом з опаленням і освітленням 

педагогічними та бібліотечними працівниками, які працюють у сільській 

місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерами, які раніше працювали 

на цих посадах, незалежно від їхнього доходу; 

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

громадському транспорті, забезпечення харчуванням, проживанням, підручниками; 

- збереження загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості; 

- надання пільгових кредитів на будівництво і придбання житла;  

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

заробітної плати та збереження права на пенсію за вислугу років. 

Делегати з’їзду наголошують на недопущенні узаконення: 

 - збільшення навчального навантаження та тривалості робочого часу 

вчителів, викладачів, вихователів, інших педагогічних працівників порівняно з 

чинними нормами;  

- збільшення наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

груп дошкільних та позашкільних навчальних закладів; 

- обов’язковості укладання з усіма педагогічними працівниками контракту, 

обрання за конкурсом, застосування до них такої процедури, як сертифікація;  

- звільнення педагогічних та інших працівників за віковою ознакою. 

Делегати з’їзду розраховують на врахування цієї позиції спілчан, що 

засвідчена також особистими підписами вчителів, викладачів, вихователів, 

керівників гуртків, методистів, інших працівників та студентів вищих, 

загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів з усієї України, 

загальною чисельністю понад 630 тисяч осіб, при прийнятті Закону України «Про 

освіту», що сприятиме розвитку освіти - однієї з найважливіших  складових  

людського  розвитку,  яка формує  людський  капітал та є джерелом  економічного 

зростання держави. 

 

 

Від імені делегатів VIII з’їзду  

Голова Профспілки                                                               Г.Ф.Труханов 

     

 


