
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 липня 2019 р. № 822 

СХЕМА  

посадових окладів (ставок заробітної плати) 

педагогічних працівників на період до 2023 року 

Найменування посади 

Коефіцієнт визначення посадового 

окладу (ставки заробітної плати) у 

співвідношенні до прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб на 

1 січня календарного року 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 
2023 

рік 

Завідувач: навчально-консультаційного 

пункту; інтернату при школі; заочного 

відділення школи; фільмотеки; 

асистент вчителя-реабілітолога, асистент 

вчителя загальноосвітнього навчального 

закладу з інклюзивним та інтегрованим 

навчанням, асистент вихователя дошкільного 

навчального закладу в інклюзивній групі, 

асистент викладача, асистент майстра 

виробничого навчання; 

консультант психолого-медико-педагогічної 

консультації; 

помічник директора з режиму, старший 

черговий з режиму, черговий з режиму 

загальноосвітнього навчального закладу для 

дітей, які потребують особливих умов 

виховання; 

музичний керівник дошкільного навчального 

закладу, художній керівник, інструктор: з 

фізкультури, з праці, слухового кабінету (без 

категорії, друга категорія, перша категорія); 

культорганізатор, екскурсовод, інструктор з 

туризму, акомпаніатор, старший вожатий; 

перекладач-дактилолог; 

методист університету, академії, інституту, 

методист із складення кіно програм 

 

2,5 3 3,5 4 

Музичний керівник дошкільного 

навчального закладу, художній керівник, 

2,75 3,3 3,9 4,4 



інструктор: з фізкультури, з праці, слухового 

кабінету (вища категорія);  

керівник: гуртка, секції, студії та інших форм 

гурткової роботи; 

завідувач (керівник): навчально-виробничої 

(навчальної) майстерні; навчально-

методичного кабінету; відділення закладу 

вищої освіти I-II рівня акредитації (в тому 

числі у структурі університету, академії та 

інституту); виробничої (навчальної) 

практики; 

керівник фізичного виховання; 

завідувач лабораторії (кабінету) закладів 

вищої освіти I-IV рівня акредитації (у тому 

числі закладу вищої освіти I-II рівня 

акредитації у структурі університету, 

академії та інституту), закладу 

післядипломної освіти; 

завідувач: відділу, лабораторії, кабінету 

позашкільного навчального закладу 

Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, 

вихователь, логопед, педагог з професійного 

навчання, практичний психолог, педагог-

організатор, концертмейстер, соціальний 

педагог, методист (без категорії, друга 

категорія, перша категорія) 

3,03 3,63 4,24 4,84 

Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, 

вихователь, логопед, педагог з професійного 

навчання, практичний психолог, педагог-

організатор, концертмейстер, соціальний 

педагог, методист (вища категорія); 

вихователь-методист, завідувач 

логопедичного пункту, майстер виробничого 

навчання; 

керівник: навчального, навчально-

методичного відділу закладу вищої освіти; 

лабораторії (кабінету) навчально-

методичного (методичного) закладу 

3,33 3,99 4,66 5,32 

Директор (начальник, завідувач): закладу 

загальної середньої освіти, філій опорних 

закладів загальної середньої освіти; закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти;  

закладів вищої освіти I-II рівня акредитації (у 

тому числі у структурі університетів, 

академій та інститутів) - з кількістю 

4,5 5,4 6,3 7,2 



учнів/студентів до 300 осіб; 

міжшкільних закладів усіх типів і 

найменувань 

Директори (начальники, завідувачі): закладів 

загальної середньої освіти з кількістю учнів 

до 1000 осіб;  

професійної (професійно-технічної) освіти; 

закладів вищої освіти I-II рівня акредитації (у 

тому числі у структурі університетів, 

академій та інститутів), з кількістю 

учнів/студентів до 800 осіб; 

директор (завідувач) закладу післядипломної 

освіти; 

директор (завідувач) навчально-методичного 

закладу; 

завідувач психолого-медико-педагогічної 

консультації; 

керівник (директор) інклюзивно-ресурсного 

центру; 

завідувач ресурсного центру підтримки 

інклюзивної освіти; 

завідувач (директор): закладу дошкільної 

освіти, школи естетичного виховання, 

закладу позашкільної освіти 

5 6 7 8 

Директори (начальники, завідувачі): закладів 

загальної середньої освіти з кількістю учнів 

1000 і більше осіб;  

професійної (професійно-технічної) освіти; 

закладів вищої освіти I-II рівня акредитації (у 

тому числі у структурі університетів, 

академій та інститутів), з кількістю 

учнів/студентів 800 і більше осіб 

7,5 9 10,5 12 

 

Примітка.  

1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом 

множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 

календарного року на встановлений коефіцієнт. 

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у 

гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — 

заокруглюються до однієї гривні. 

3. Посадові оклади старших майстрів професійних (професійно-

технічних) закладів освіти та завідувачів філіалів професійних (професійно-

технічних) закладів освіти, закладів вищої освіти I-II рівня акредитації (у 



тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) установлюються 

на 5-15 відсотків нижче розміру посадового окладу керівника, визначеного за 

схемою посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних 

працівників, затвердженою цією постановою. 

4. Посадові оклади старших викладачів закладів вищої освіти I-II рівня 

акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) 

встановлюються вище на 5 відсотків ставки заробітної плати викладача 

вищої категорії. 

_____________________ 
 


	_____________________

