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Ш ановна Валентино Анатоліївно!

Н а Ваш запит на отримання публічної інформації від 05.11.2020 

(вх. №  ЗП І-Р-1377/0-20 від 06.11.2020) щодо різної оплати за проведені 

корекційно-розвиткові заняття в різні місяці навчального року директорат 

дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти в межах компетенції інформує.

Кількість психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять 

зазначається в індивідуальній програмі розвитку (далі -  ІПР), яка складається для 

кожної дитини з особливими освітніми потребами, що здобуває освіту в 

інклюзивному класі (групі) закладу дош кільної або загальної середньої освіти 

(постанова КМ У від 15 серпня 2011 р. № 8 7 2 , постанова КМ У від 10 квітня 

2019 р. № 530).

ІПР складається командою психолого-педагогічного супроводу дитини в 

закладі загальної середньої та дош кільної освіти з урахування рекомендацій 

фахівців інклюзивно-ресурсного центру, зазначених у висновку про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (наказ М ОН від 08.06.2018 

№  609). З урахуванням динаміки розвитку та навчання дитини в ІП Р можуть бути 

внесені зміни протягом навчального року щодо видів та кількості корекційно- 

розвиткових занять.

Відповідно до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої 

освіти, затверджених наказом М ОН від 06.12.2010 № 1205, у школйх, в яких 

навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване в інклюзивних 

класах, для проведення корекційно-розвиткових занять можуть вводитись 

посади вчителів-дефектологів за наявності навантаження не менше ніж 9 

навчальних годин на тиждень, виходячи з норми на ставку 18 навчальних годин 

на тиждень.

Такі посади вводяться на певну кількість годин, необхідну для 

забезпечення освітнього процесу, в тому числі його корекційної складової. 

О плата праці таких вчителів здійснюється по тарифікації за рахунок коштів 

освітньої субвенції.
Відповідно до пункту 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної 
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освіти визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх  фактичне 

навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин 

на тиждень (18 годин). Встановлена при тарифікації заробітна плата 

виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні 

місяці року.

У разі укладання з педагогічним працівником цивільно-правого договору 

на надання корекційно-розвиткових послуг (пункт 6 Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженого 

постановою КМ У від 14 лютого 2017 р. №  88) оплата здійснюється за фактично 

проведені заняття за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей 

економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для 

доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, 

установленими в додатку 5 до постанови Кабінету М іністрів України 

від ЗО серпня 2002 р. № 1298.
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