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Міністерство освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу
необхідності приведення назв посад працівників, передбачених у Класифікаторі
професій, ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від
28 липня 2010 р. № 327 «Про затвердження, внесення зміни та скасування
нормативних документів», у відповідність з назвами посад та типами навчальних
закладів, передбаченими Законами України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Про професійнотехнічну освіту», «Про вищу освіту».
Така необхідність викликана зокрема тим, що Міністерством соціальної
політики України підготовлено проект наказу «Про затвердження Порядку
розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик», яким зобов’язано
розробників Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників та
внесення до них змін дотримуватися відповідності професійних назв посад,
професій, робіт назвам, передбаченим у Класифікаторі професій.
Однак назви посад, передбачені у чинному Класифікаторі професій, а саме:
Вчитель з дошкільного виховання (з дипломом молодшого спеціаліста)
Вчитель з корекційної освіти
Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)
Вчитель початкового навчально-виховного закладу
Вчитель середнього навчально-виховного закладу
Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу
(професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.)
Директор дошкільного виховного закладу
Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи,
спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.)
Директор позашкільного закладу
Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка)
Завідувач позашкільного закладу
Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів
Інспектор шкіл
Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.)
Керівник гуртка
Методист заочних шкіл і відділень
Методист позашкільного закладу,
не відповідають назвам, передбаченим у Законах України «Про загальну
середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Про
професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», а також назвам типів навчальних
закладів, передбачених у основному освітянському законі - «Про освіту», а також у
зазначених вище спеціальних законах у галузі освіти.
Ці назви не кореспондуються також з назвами посад педагогічних
працівників, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000
№ 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних

працівників», яка є основою під час затвердження Типових штатних нормативів
навчальних закладів та їх застосування при затвердженні штатних розписів
конкретних навчальних закладів, а також внесення записів до трудових книжок при
прийнятті на роботу педагогічних працівників.
Вони не відповідають також назвам, затвердженим у постановах Кабінету
Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 14.04.1997 № 346
«Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до
56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти,
навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів,
педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам», від
04.11.1993 № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та
соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років».
Класифікатором професій не передбачено посад «Керівник гуртка,секції,
студії, інших форм гурткової роботи», яка є основною в позашкільних навчальних
закладах, «Музичний керівник», яка вводиться до штатів дошкільних навчальних
закладів для забезпечення навчального-виховного процесу з дітьми в музичному,
естетичному напрямах.
Натомість передбачено посаду «Керівник музичний» код 2455.2 – а це
«Професіонали в галузі кіно, театру та естради», підкод «Кіно-, театральні
(естрадні та інші) актори та режисери)», яка не може застосовуватися в галузі
освіти для найменування посади педагогічних працівників, які забезпечують
навчально-виховний процес в дошкільних навчальних закладах.
ЦК Профспілки вважає, що Класифікатор професій має пройти державну
реєстрацію, оскільки його застосування зачіпає трудові права працівників.
Відповідно до пункту 4 Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731, державній
реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду, якщо в них є одна
або більше норм, що зачіпають соціально-економічні права й законні інтереси
громадян, мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших
міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування.
Згідно з пунктом 5 Порядку на державну реєстрацію не подаються акти
персонального характеру та акти, дія яких вичерпується одноразовим
застосуванням, крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що
містять правові норми; рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного
характеру.
Під час розробки Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науковопедагогічних працівників навчальних закладів, затверджених наказом від 1 червня
2013 року № 665, який зараз скасовано наказом Міністерства освіти і науки
України від 17 жовтня 2014 року № 1183, вже були ускладнення з розробкою
характеристик посад педагогічних працівників.
У зв’язку з зазначеним, ЦК Профспілки вносить пропозицію при погодженні
Міністерством соціальної політики України наказу «Про затвердження Порядку
розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик», ініціювати питання
приведення назв посад педагогічних працівників, зазначених у Класифікаторі
професій, у відповідність з нормами законодавства.
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