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Особливості надання відпусток педагогічним 

працівникам 

За стреси і позакласне навантаження у своїй професійній роботі 

педагогічні працівники нагороджені щорічною основною відпусткою 

подовженої тривалості. Причому більшості з них приписано 

використовувати цю відпустку у період літніх канікул. А ще ж є інші види 

відпусток, якими вони можуть скористатися. Ця стаття допоможе 

кадровикам заздалегідь підготуватися до сезону надання відпусток 

педагогічним працівникам. 
 

Право на відпустки гарантовано статтею 45 Конституції України (ст. 

45) та регламентується Кодексом законів про працю України, Законом 

України «Про відпустки» та іншими нормативними документами. Відпустки 

педагогічним працівникам регламентуються також Постановою Кабінету 

Міністрів від 14 квітня 1997 р. № 346 «Про затвердження Порядку надання 

щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним 

працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин 

(підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним 

працівникам та науковим працівникам» (далі – Порядок № 346). 

Проте щороку з початком літа педагогічні працівники зіштовхуються з 

проблемами і порушенням прав та загалом мають багато запитань щодо 

відпусток.  

 

Тривалість відпустки 

Тривалість відпустки педагогічних, науково-педагогічних і наукових 

працівників регулюється відповідною постановою Кабінету Міністрів №346 

від 14. 04. 1997 року. 

Наведемо тривалість основної щорічної відпустки працівників закладів 

та установ освіти, які описані у додатку вищезазначеної постанови: 

 Заклади загальної середньої освіти: 

56 днів відпустки мають директор, заступники директора, завідувач 

філією, заступник завідувача філією, учителі (усіх спеціальностей), асистент 

вчителя, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, 

керівник гуртка та ін. 

 Заклади дошкільної освіти: 

56 днів відпустки мають вихователь та асистент вихователя, логопед. 

42 дні відпустки мають директор, завідувач, вихователь-методист, 

інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, 

соціальний педагог та ін. 

 Заклади позашкільної освіти: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n500
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n48
https://osvita.ua/legislation/other/69381/
https://osvita.ua/legislation/other/69381/
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42 дні відпустки мають директор, заступник директора з навчально-

виховної роботи, завідувач відділу, методист, керівник гуртка (студії, секції), 

педагог-організатор та ін. 

Тривалість відпусток непедагогічних працівників регулюється Законом 

України «Про відпустки» та іншими підзаконними актами. 

Тривалість завжди розраховується у календарних днях, незалежно від 

режимів та графіків роботи на підприємстві (стаття 5 Закону України «Про 

відпустки»). 

Святкові та неробочі дні не враховують під час розрахунку тривалості 

відпусток, тобто, якщо на період, на який надається відпустка, припадають 

святкові та неробочі дні, її тривалість збільшується на кількість таких днів. 

Водночас вихідні дні (субота, неділя) до тривалості щорічних відпусток 

включаються як звичайні календарні дні. Тому на кількість вихідних днів, які 

припадають на період відпустки, відпустка не продовжується. 

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, керівники 

закладів освіти мають право на щорічну основну відпустку повної тривалості 

у перший рік роботи, що настає після закінчення шести місяців безперервної 

роботи в установі. У перший та наступні роки відпустка надається у період 

літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу (стаття 10 Закону 

України «Про відпустки». 

Якщо під час відпустки працівник оформив листок непрацездатності, 

то ці дні, а також відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, до щорічних 

відпусток не включаються (стаття 78 Кодексу законів про працю України). 

 

Надаємо щорічну основну відпустку: нюанси для педагогів 

Надання у перший рік роботи. За загальним підходом (ч. 5 і 6 ст. 10 

Закону «Про відпустки») право працівника на щорічну відпустку повної 

тривалості в перший рік роботи в установі настає після закінчення 6 місяців 

безперервної роботи у цій установі. Однак до спливу вказаних 6 місяців при 

узгодженні з роботодавцем працівник має змогу піти у таку відпустку, але її 

тривалість визначать пропорційно відпрацьованому часу. При цьому у ч. 7 

ст. 10 Закону України «Про відпустки» наведено категорії працівників, яким 

щорічна відпустка повної тривалості за їх бажанням надається до закінчення 

вказаного 6-місячного строку. 

Проте у п. 2 Порядку № 346 наведені спеціальні приписи з приводу 

надання щорічної основної відпустки повної тривалості педагогічним 

працівникам у перший рік роботи у відповідному закладі. Зауважимо, що 

головну роль тут відіграє тип закладу, до якого цей працівник 

працевлаштувався. 

Так, керівним, педагогічним працівникам: 

— закладів освіти та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) 

інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, 

визначеної у додатку до Порядку № 346, у перший рік роботи у цьому закладі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n48
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF
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надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. 

Зверніть увагу: для надання такому працівнику щорічної основної відпустки 

тривалістю, визначеною пропорційно відпрацьованому часу у перший рік 

роботи, як це передбачено для інших працівників, немає правових підстав 

(лист Мінсоцполітики від 10.02.2015 р. № 51/13/116-15). Тобто у цьому 

випадку працює виключно спеціальний припис, наведений у п. 2 Порядку 

№ 346; 

— усіх інших закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у 

перший рік роботи у цьому закладі надається після закінчення 6 місяців 

безперервної роботи. Інших уточнень з цього приводу у п. 2 Порядку 

№ 346 немає. Тож вважаємо, що у такому випадку застосовується загальний 

підхід, викладений у ч. 5 — 7 Закону № 504/96. 

Надання у другий і наступні роки роботи. Як випливає з п. 2 Порядку 

№ 346, у цьому питанні також слід виходити з того, в якому закладі працює 

педагог. Так, керівним, педагогічним працівникам: 

—закладів освіти та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) 

інших установ і закладів щорічна основна відпустка надається у період літніх 

канікул. Проте у разі необхідності їх санаторно-курортного лікування 

щорічна основна відпустка або її частина цим працівникам може надаватися 

протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором 

(на нашу думку, це стосується і педагогів-новачків закладів освіти і 

навчальних частин); 

— усіх інших закладів — у будь-який період року. 

Доречно зауважити: щорічні відпустки педагогічним працівникам 

надаються згідно з графіком відпусток.  

Уточнимо: у графіку відпусток вказують періоди відпусток. 

При розробленні і затвердженні графіка відпусток слід керуватися 

загальними нормами трудового законодавства, а саме — ч. 10 і 11 Закону 

України «Про відпустки». 

Пам’ятайте: роботодавець зобов’язаний письмово повідомити 

працівника про дату початку щорічної відпустки не пізніше як за два тижні 

до установленого графіком строку. 

Також виділимо припис п. 3 Порядку № 346: керівникам установ 

щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим 

органом управління. 

Інші питання надання. У п. 4 Порядку № 346 вказані можливі 

«маніпуляції» із щорічною основною відпусткою педагогів. Так, щорічна 

основна відпустка педагогічних працівників: 

— підлягає поділу на частини за правилами, визначеними у ч. 1 ст. 12 

Закону України «Про відпустки»; 

— перенесенню у разі настання обставин, викладених у ст. 11 Закону 

України «Про відпустки». Зауважимо, що у п. 4 Порядку № 346 йдеться саме 

про перенесення щорічної основної відпустки і не згадується про її 

подовження; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF
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— «відкликанню», а точніше — педагогічні працівники можуть бути 

відкликані із щорічної основної відпустки за приписами ч. 3 ст. 12 Закону 

України «Про відпустки». 

Педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної 

відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період 

літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним 

договором, — в інший канікулярний період. 

 

Перенесення та продовження відпустки 
Відпустка може бути перенесена на інший період, ініціатором 

перенесення може бути як працівник, так і керівник закладу освіти (стаття 11 

Закону України «Про відпустки»). 

На вимогу працівника: 

 якщо працівник за два тижні до встановленого графіком строку не 

отримав письмового повідомлення про відпустку; 

 працівникові не були виплачені відпускні за три дні до початку 

відпустки. 

За ініціативи власника: якщо надання щорічної відпустки працівникові 

в раніше обумовлений період може несприятливо відобразитися на 

нормальному ході роботи закладу освіти і за умови, що частину відпустки 

тривалістю не менше 24 календарних днів буде надано у поточному 

робочому році. Таке перенесення можливе лише з письмової згоди 

працівника. 

Окрім того, відпустку має бути перенесено або продовжено у таких 

випадках: 

 настання у період відпустки тимчасової непрацездатності працівника, 

засвідченої в установленому порядку (за наявності листка 

непрацездатності); 

 настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; 

 збіг щорічної відпустки із відпусткою у зв’язку з навчанням тощо; 

 виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо 

згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від 

основної роботи із збереженням заробітної плати. 

Невикористана частина щорічної відпустки може надаватися після 

закінчення дії причин, які її перервали. 

Якщо працівник бажає не продовжити свою відпустку, а перенести 

невикористану частину щорічної відпустки на інший період, він має 

звернутися до керівника із заявою, у якій вказати нові дати відпустки або 

просто перенести її на інший період за згодою між працівником і керівником 

(стаття 11 Закону України «Про відпустки»). Цю невикористану частину 

відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, 

але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається 

відпустка. 

 

https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n48
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gsTsCuHTDQ5v5h2QtFrz6vP7BJMxh2iFCZjkr8FdyQQ/edit?usp=sharing
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Поділ відпустки на частини 
На прохання працівника щорічну відпустку може бути поділено на 

частини будь-якої тривалості, але основна безперервна її частина має 

становити не менше 14 календарних днів. Черговість частин не має значення, 

тобто працівник за бажанням та погодженням з роботодавцем може взяти 

частину відпустки меншої тривалості, ніж 14 днів, а потім через деякий час 

взяти відпустку від 14 днів, і навпаки. Кількість розділених частин відпустки 

законодавством не обмежується. 

Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана 

частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути 

надана, як правило, у період літніх канікул, а в окремих випадках, 

передбачених колективним договором, – в інший канікулярний період (пункт 

4 Постанови Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 р. № 346). 

 

Категорії осіб, яким надаються відпустки у зручний для 

них час 
Заклад освіти і працівники при складанні графіку відпусток мають 

враховувати як інтереси закладу, так і особисті інтереси, шукати 

компроміс для того, щоб була забезпечена діяльність закладу. Але є 

категорії осіб, яким власник зобов’язаний надати відпустку в будь-який 

зручний для них час. До них належать (стаття 10 Закону України «Про 

відпустки»): 

1) особи віком до 18 років; 

2) люди з інвалідністю; 

3) жінки перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або 

після неї; 

4) жінки, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або 

дитину-інваліда; 

5) одинокі матері (батьки), які виховують дитину без батька 

(матері); 

6) опікуни, піклувальники або інші самотні особи, які фактично 

виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності 

батьків; 

7) дружина (чоловік) військовослужбовця; 

8) ветерани праці та особи, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною; 

9) ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, а також особи, на яких поширюється чинність Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального 

захисту»; 

10) батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу; 

11) працівники, віднесені до 1 та 2 категорії потерпілих внаслідок 

аварії на ЧАЕС; 

https://osvita.ua/legislation/other/69381/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
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12) інші категорії працівників, передбачені законодавством. 

Ще раз нагадуємо, що керівним, педагогічним, науковим, науково-

педагогічним працівникам, а також спеціалістам закладів освіти щорічні 

відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються 

у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. 

 

 

Директору школи — відпустка, його заступникові — доплата? 

 

Зазвичай на період відпустки директор закладу освіти делегує свої 

обов’язки заступникові. Доплату за таку роботу нормативними актами не 

передбачено. Та все ж є можливість.  

Заміна директора школи заступником може відбутися одним зі 

способів: 

- власне заміна 

- тимчасове замісництво.  
 

 Заміна на час тимчасової відсутності директора  

 

Заміною вважають виконання обов’язків працівника, відсутнього на 

роботі тимчасово, коли за ним зберігається робоче місце — як-от у зв’язку з 

відпусткою. 

Заміну виконують в основний робочий час, не відступаючи від 

обов’язків за посадою, за якою укладено трудовий договір. Тобто заступник 

директора школи опікуватиметься справами за обома посадами. 
 

Чи оплачуватимуть заміну заступнику?  

 

Працівникам, які поряд з основною роботою, обумовленою трудовим 

договором, виконують додаткову роботу за іншою професією (посадою) або 

обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї 

основної роботи, встановлюють доплату за суміщення професій (посад) або 

виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50% 

посадового окладу. 

Однак цю доплату не отримують керівники бюджетних закладів та їхні 

заступники. Якщо за штатним розписом у директора школи є заступник, то 

саме він і виконуватиме його обов’язки на час відпустки — без додаткової 

оплати.   
 

Чи може директор школи отримати відпустку за ненормований 

робочий день? 

 

У ч. 2 ст. 8 Закону України «Про відпустки» встановлено надавати до 7 

днів додаткової відпустки за ненормований робочий день 
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У додатку 1 до Галузевої угоди на 2021-2025 роки затверджено 

Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем 

системи Міністерства освіти і науки, яким може надаватись додаткова 

відпустка тривалістю до 7 днів. Серед цих посад є і посада керівника 

установи. 

Згідно з цим додатком, у директора школи є право на відпустку до 56 

календарних днів у рік. Також відповідно до десятої статті Закону «Про 

відпустки» сумарна тривалість основної та додаткової відпустки не може 

перевищувати 59 календарних днів на рік. Таким чином додаткова відпустка 

за ненормовані робочі дні не може перевищувати трьох календарних днів. 

 Тимчасове замісництво директора  
 

До тимчасового замісництва зараховують виконання службових 

обов’язків за більш відповідальною посадою тимчасово відсутнього 

працівника, якщо це пов’язано з виробничою необхідністю або з 

розпорядчими функціями. 

Для замісництва необхідно: 

-  звільнити працівника від виконання обов’язків, обумовлених 

трудовим договором за основним місцем роботи;  

- видати наказ на підставі згоди особи, яка заміщатиме відсутнього 

працівника.  

 

4 кроки щорічної відпустки у школі 
 
 

1.Затвердження 

графіка відпусток 

 

 

до 5 січня 

поточного року 

 

 

графік затверджує власник закладу або 

уповноважений ним орган 

 

2. Доведення 

графіка до відома 

працівників 

 

- в якій формі скласти графік та як узгодити його з 

працівниками вирішує адміністрація школи; 

- графік можна розмістити на інформаційній дошці чи 

оголосити на загальних зборах; 

- працівники засвідчують, що вони ознайомилися із 

графіком під підпис. 

3. Попередження 

про відпустку 

 

за 2 або більше 

тижнів до 

відпустки 

 

- керівник закладу видає наказ, в якому 

вказано дату початку і тривалість 

відпустки;  

- працівник має ознайомитися з 

документом та поставити підпис; 

- один примірник наказу іде у відділ 

кадрів, а другий — до бухгалтерії. 

4. Видання 

заробітної плати за 

за 3 дні до 

відпустки 

- відпускні вчителям виплачують 

завчасно; 
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час відпустки 

 

 - якщо ця умова порушена — можна 

вимагати перенесення відпустки. 

 

 

Інші відпустки: коли педагогу — НІ, а коли — ТАК 
Щорічні додаткові відпустки. Педагогічні працівники не мають права 

на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами 

праці (ст. 7 Закону України «Про відпустки»), щорічну додаткову відпустку 

за особливий характер праці (п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки»). 

Річ у тім, що посади педагогічних працівників прямо не вказані у додатках 

1 і 2 до постанови КМУ «Про затвердження Списків виробництв, робіт, 

цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні 

додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за 

особливий характер праці» від 17.11.97 р. № 1290. 

Окремо зупинимося на щорічній додатковій відпустці за особливий 

характер праці у зв’язку із роботою в умовах ненормованого робочого дня. 

Мінсоцполітики (листи від 10.09.2013 р. № 398/13/116-13 та від 08.11.2013 р. 

№ 480/18/116-13) виказувало думку: не вбачається підстав надавати 

педагогам понад щорічну основну відпустку тривалістю 42 (а також 28, 56) 

календарних дні щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий 

день. 

Проте зазначимо, що на нормативно-правовому рівні немає прямої 

заборони на її надання педагогічним працівникам. Головна умова, яку треба 

виконати при наданні щорічної відпустки, – загальна тривалість щорічної 

(основної + додаткової) відпустки не може перевищувати 59 календарних 

днів (ч. 3 ст. 10 Закону України «Про відпустки»). 

 

Відпустка за ненормований робочий день 
Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, 

складність, самостійність періодичного виконання службових завдань понад 

встановлену тривалість робочого часу педагогічним працівникам може 

надаватися щорічна додаткова відпустка тривалістю до семи календарних 

днів (п. 2 ст. 8 Закону України «Про відпустки»), а саме за ненормований 

робочий день. 

Міністерствам та іншим органам виконавчої влади надано право за 

погодженням із відповідними галузевими профспілками затверджувати 

орієнтовані переліки робіт, професій і посад працівників з ненормованим 

робочим днем (наказ Мінпраці та соціальної політики України «Про 

затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з 

ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий 

характер праці» від 10.10.1997 р. № 7). 

У додатку 1 до Галузевої угоди на 2021–2025 роки визначено 

орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким 

https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-%D0%BF
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
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може надаватися додаткова відпустка. До нього включено окремі посади 

педагогічних працівників, а також посади керівників навчальних закладів та 

їх заступників. Зокрема, у згаданому переліку вказано такі посади 

педагогічних працівників: 

 керівники установ і організацій та їх заступники; 

 практичні психологи; 

 екскурсоводи. 

Інших посад педагогів (учителів, викладачів, вихователів тощо) у 

ньому не передбачено. 

Конкретна тривалість вказаних вище відпусток встановлюється 

колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівників 

у таких умовах. Цей час визначається пропорційно до фактично 

відпрацьованого. У розрахунок часу враховуються дні, коли працівник 

фактично був зайнятий на роботі не менш як половину тривалості робочого 

дня, встановленого для працівників цих професій. 

 

Інші види відпусток. Педагогічні працівники мають право на усі інші 

види відпусток, передбачені Законом України «Про відпустки»: навчальну 

відпустку, творчу відпустку, відпустку для підготовки та участі в змаганнях, 

усі види соціальних відпусток, відпустку без збереження зарплати, додаткову 

відпустку окремим категоріям ветеранів війни. 

Крім того, їм надаються інші відпустки, передбачені законодавством. 

Наприклад, за наявності у педагога статусу постраждалого внаслідок 

Чорнобильської катастрофи категорії 1 або 2, йому належить 

«чорнобильська» відпустка (п. 22 ч. 1 ст. 20 і п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII). 

 

Відпустка для чоловіків, дружина якого народила дитину: 

законодавчі зміни 
Законом України від 15.04.2021 № 1401-ІХ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей 

матері та батька у догляді за дитиною» (набрав чинності 

9.05.2021) запроваджено новий вид відпустки чоловіку, дружина якого 

народила дитину, – одноразова оплачувана відпустка тривалістю до 14 

календарних днів. 

Змінами передбачено, що така відпустка (без урахування святкових і 

неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня народження 

дитини однієї з таких осіб: 

 чоловіку, дружина якого народила дитину; 

 батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі 

з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані 

спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки; 

https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-20#Text
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 бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, 

які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є 

одинокою матір’ю (одиноким батьком). 

Для отримання відпустки необхідно надати копії документа, 

необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про 

народження дитини, протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку 

відпустку. 

Порядок надання відпустки при народженні дитини встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 

 

Оплата відпустки  
Для оплати щорічної відпустки середня заробітна плата обчислюється 

відповідно до норм Порядку, затвердженого постановою КМУ від 

08.02.1995 р. № 100. Тож згідно з п. 7 цього Порядку заробіток за останні 12 

місяців або за фактично відпрацьований період ділиться на відповідну 

кількість календарних днів розрахункового періоду за винятком святкових і 

неробочих днів, установлених законодавством відповідно до ст. 73 КЗпП. 

Отриманий результат множиться на кількість календарних днів відпустки. 

Якщо працівник пропрацював у закладі менше року, середня заробітна 

плата обчислюється виходячи із виплат за фактично відпрацьований час, 

тобто з першого числа місяця після початку роботи до першого числа місяця, 

в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану 

відпустку. 

У разі якщо педпрацівник працює за сумісництвом, відповідно до 

Закону про відпустки відпустка має надаватися одночасно як за основним 

місцем роботи, так і за сумісництвом. Під час нарахування відпускних має 

враховуватися заробіток за двома посадами, а також встановлена тривалість 

відпустки за кожною окремою посадою. 

Допомога на оздоровлення 
Педагогічним та науково-педагогічним працівникам виплачується 

допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки 

заробітної плати) під час надання їм щорічної відпустки (ст. 57 Закону 

України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII). Виплачується така 

допомога працівникам, посади яких передбачено Переліком посад 

педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим 

постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963. Вказана допомога нараховується 

за основним місцем роботи незалежно від навантаження (обсягу роботи) у 

розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати). 

Зазначена допомога надається і тим педагогічним працівникам, які 

працюють на умовах строкового договору за умови звільнення їх з роботи 

після закінчення відпустки, а також жінкам із числа педагогічних чи науково-

педагогічних працівників, які під час перебування у відпустці для догляду за 
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дитиною до досягнення нею трирічного віку працюють на умовах неповного 

робочого дня. 

У разі виплати компенсації за невикористані дні відпустки під час 

звільнення допомогу на оздоровлення не надають. Якщо щорічна відпустка 

поділяється на частини, згадана допомога виплачується працівникові один 

раз на рік під час надання будь-якої з частин такої відпустки. 

 

 

Грошова компенсація за щорічну відпустку без звільнення 

 
Для початку відзначимо, що ч. 4 ст. 24 Закону України «Про 

відпустки» передбачено можливість виплатити працівнику (за його 

бажанням) грошову компенсацію за частину щорічної відпустки і без 

розірвання трудових відносин. Таке право також є у педагогічних 

працівників. 

У цілому умови для отримання такої грошової компенсації 

педагогічними працівниками схожі із загальними підходами ч. 4 ст. 24 

Закону  України «Про відпустки», але слід враховувати і специфічні 

особливості, наведені у п. 5 Порядку № 346. 

Так, п. 5 Порядку № 346 передбачено виплату грошової компенсації за 

частину щорічної основної відпустки керівним працівникам закладів освіти 

і навчальних (педагогічних) частин інших закладів, також при 

виконанні двох вимог: 

— тривалість наданої працівнику щорічної основної відпустки має 

складати не менше 24 календарних днів і працівник має виявити бажання 

замінити грошовою компенсацією решту днів цієї відпустки, належних за 

відповідний робочий рік (лист Мінсоцполітики від 25.06.2014 р. № 

248/13/116-14); 

— грошова компенсація виплачується за можливості забезпечення 

вказаних працівників у відповідний період роботою. 

З першою вимогою проблем не виникає, адже у більшості випадків 

тривалість щорічної основної відпустки педагогів більше ніж 24 календарних 

дні. Наприклад, якщо учителю школи надали щорічну основну відпустку 

тривалістю 24 календарних дні, то йому (за бажанням) може бути виплачена 

грошова компенсація за решту 32 (56 - 24) календарних дні щорічної 

основної відпустки за цей же робочий рік. 

З другою умовою усе набагато складніше. Річ у тім, що педагогічним і 

працівникам щорічну основну відпустку, як правило, надають у період літніх 

канікул (п. 2 Порядку № 346). Виходить, що їм допустимо виплатити 

грошову компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку за умови 

забезпечення їх роботою влітку.  

Звісно, таких працівників залучити до роботи у цю пору року дуже 

складно, адже їх робота перш за все пов’язана з навчанням учнів, а вони 

влітку на канікулах. Ось і виходить, що на практиці серед педагогічних 

https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
https://i.factor.ua/law-234/section-806/article-13392
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF
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працівників замінюють щорічну основну відпустку грошовою компенсацією 

лише одиниці. 

Якщо у вашому закладі за бажанням педагога йому виплачується 

грошова компенсація за частину щорічної основної відпустки, дослухайтеся 

поради: для контролюючих органів доцільно мати на руках плани роботи або 

інші підтвердні документи про те, що працівник дійсно був зайнятий 

роботою у відповідний період. 

 

 

Відповідальність за ненадання відпустки 
Щодо ненадання щорічних відпусток у терміни, визначені Законом про 

відпустки та КЗпП зазначимо, що такі дії є грубим порушенням 

законодавства про працю, за що роботодавець може бути притягнений до 

відповідальності. 

Разом з тим у разі відмови працівника використати право на щорічну 

відпустку роботодавець має право без заяви особи видати наказ про надання 

відпустки в межах строків, встановлених графіком. Адже відповідно до 

ст. 139 КЗпП працівники зобов’язані своєчасно й точно виконувати 

розпорядження (накази) роботодавця. За їх невиконання працівника може 

бути притягнено до дисциплінарної відповідальності. Таку позицію 

висловило Міністерство соціальної політики України в листі від 21.06.2012 р. 

№ 207/13/116-12. 

 

 

Упорядкували:  

завідувач відділу соціально-економічного  

захисту працівників  

Подгорець В.В 

Тел. 0676544235 

Юрисконсульт 

Московчук Р.П.  

Тел. 0676544238 

 


