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Про розгляд інформаційного запиту

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці 
розглянув Ваш інформаційний запит від 16.11.2021 щодо надання роз’яснень.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована 
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 
цим Законом.

Зміст питань, викладених у Вашому інформаційному запиті, за своєю суттю 
є зверненням, тому його розглянуто відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян».

Згідно з підпунктом 46 пункту 4 Положення про Державну службу України 
з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
11.02.2015 № 96, Держпраці відповідно до покладених на неї завдань забезпечує 
роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних 
засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 затверджено 
Положення про інклюзивно-ресурсний центр (далі – Положення).

Відповідно до пункту 43 Положення діяльність інклюзивно-ресурсних 
центрів забезпечують педагогічні працівники - керівник (директор), завідувач 
філії (за наявності філії), фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсного центру 
(практичні психологи, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, інші вчителі-
дефектологи).

Згідно з підрозділом 2 розділу І додатку до постанови 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» (далі – Постанова) 
визначено, що для фахівця (консультанта) інклюзивно-ресурсного центру 
встановлюється 15 тарифний розряд.



Відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 
від 29.03.2017 № 518 для посади вчитель-реабілітолог встановлені наступні 
кваліфікаційні вимоги:

Вчитель-реабілітолог вищої категорії: вища освіта другого рівня за 
ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; сертифікати за 
відповідними методиками реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у 
фізичному або розумовому розвитку; підвищення кваліфікації; стаж роботи на 
посаді вчителя-реабілітолога – не менше ніж 8 років. 

Вчитель-реабілітолог I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем 
магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; сертифікати за відповідними 
методиками реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або 
розумовому розвитку; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-
реабілітолога – не менше ніж 5 років.

Вчитель-реабілітолог II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем 
магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; сертифікати за відповідними 
методиками реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або 
розумовому розвитку; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-
реабілітолога – не менше ніж 3 років.

Вчитель-реабілітолог: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та 
спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

У разі виникнення додаткових питань Ви можете звернутись до 
Міністерства освіти і науки України, як до головного органу у системі 
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної 
діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) 
технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у 
сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, 
підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або 
провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності.

Додатково повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише 
інформаційний характер та не встановлюють правових норм.
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