


• 16 січня 2020 року Верховна Рада 

України прийняла Закон "Про повну
загальну середню освіту"



В Законі враховано зауваження

профспілкової сторони щодо:
• Збереження надбавок за вислугу років;
• Збереження доплат за вчені звання, наукові ступені, 

почесні звання;
• Добровільної сертифікації.
• Скороченого робочого часу для педагогічних

працівників.
• Граничної наповнюваності класів – до 30 учнів.
• Доповнення переліку нормативних документів, якими

регулюються права педагогічних працівників, 
колективним договором.

• Включення до конкурсних комісій з обрання керівників
ЗЗСО представників профспілкових організацій.



Разом з тим, не враховано зауваження
Профспілки, зокрема щодо:

• Неприпустимості дискримінації педагогів за 
віком (педагогічні працівники державних і 
комунальних закладів загальної середньої
освіти, які досягли пенсійного віку та яким
виплачується пенсія за віком, працюють на 
основі трудових договорів, що укладаються
строком від одного до трьох років).











• Учні мають право на отримання додаткових

індивідуальних та/або групових консультацій та/або

занять з навчальних предметів, з яких проводиться

державна підсумкова атестація на відповідному рівні

повної загальної середньої освіти, та з яких рівень

досягнутих результатів навчання менше середнього

рівня результатів навчання учнів відповідного року

навчання у відповідному закладі освіти.







6. Органи учнівського самоврядування мають право: 

брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 

харчування; 

проводити за погодженням з керівником закладу освіти організаційні, 

просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати 

їх проведення перед керівництвом закладу освіти; 

брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти 

відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому 

закладі освіти; 

вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або 

обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних 

програм; 

через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з 

усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього  



Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, 

організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за 

згодою їхніх батьків. 

Будь-яке примушування учнів до вступу до будь-яких громадських 

об’єднань, воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), 

релігійних організацій забороняється. 





• Педагогічні працівники мають права, 

визначені Законом України «Про освіту», 

цим Законом, законодавством, 

колективним договором, трудовим 

договором та/або установчими 

документами закладу освіти.





3. Педагогічна діяльність вчителя включає: 

1) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого 

на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень; 

2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати 

у такому співвідношенні до тарифної ставки: 

а) класне керівництво у 1-11 (12) класах - 20-25 відсотків; 

б) перевірка навчальних робіт учнів - 10-20 відсотків; 

в) завідування: 

майстернями, кабінетами інформатики - 15-20 відсотків; 

кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, 

паспортизованими музеями – 10-15 відсотків; 

структурними підрозділами закладів освіти – 25 відсотків; 

навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними 

кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, 

навчально-дослідними ділянками - 10-15 відсотків; 

бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з 

бібліотечним фондом підручників – 5-15 відсотків; 

г) за роботу в інклюзивних класах (групах) - 20 відсотків; 

ґ) обслуговування комп’ютерної техніки - 10-15 відсотків; 

д) проведення позакласної роботи з учнями – 10-40 відсотків; 
3) інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, 

організаційної) діяльності, передбачені цим Законом та іншими актами 

законодавства, трудовим договором та/або посадовою інструкцією. 

За інші види педагогічної діяльності законодавством, засновником 

та\або закладом освіти можуть встановлюватися доплати. 

За почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені педагогічним 

працівникам встановлюються доплати в розмірі 15 - 30 відсотків 

посадового окладу в порядку, визначеному законодавством. 

За педагогічні звання та за роботу в спеціальних закладах освіти 

(класах, групах) педагогічним працівникам у порядку, визначеному 

законодавством, встановлюються підвищення посадового окладу на 10 - 

30 відсотків. 







• Батьки учнів мають право бути присутніми 
на навчальних заняттях своїх дітей за 
попереднім погодженням з керівником 
закладу освіти.







• Фінансування закладів загальної середньої 
освіти здійснюється з державного та місцевих 
бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу 
України.
Іншими джерелами фінансування закладів 
загальної середньої освіти можуть бути:
доходи від надання платних освітніх та інших 
послуг;
благодійна допомога відповідно до 
законодавства про благодійну діяльність та 
благодійні організації;



• У державних і комунальних закладах 
освіти під час освітнього процесу, що 
забезпечує досягнення результатів 
навчання, передбачених освітньою 
програмою закладу освіти, не можуть 
проводитися платні заходи чи надаватися 
платні послуги.


