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Вітаємо делегатів VІII з’їзду Профспілки 
працівників освіти і науки України, 
учасників, запрошених, гостей! 

Вітаємо студентів України з  
Міжнародним днем студента!  
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Підбиваємо підсумки 
 роботи за п'ять років!  

Даємо оцінку реалізації завдань, 
визначені VII з’їздом 
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Звітний період – 2010-2015 роки –  
час змін та випробувань  
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Освіта – інвестиції в людський капітал 
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  Упродовж 2010-2015  

ЦК Профспілки взаємодіяв  
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  Упродовж 2010-2015 років розглянуто  

та внесено пропозиції:  
 

 200 
законопроектів  

360 
проектів  

постанов Уряду  

290  
проектів наказів, нормативних 
документів МОН, Мінсоц, Мінфін 
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Центральний комітет Профспілки сьогодні це – 

71 особа 

Разом із ними працювали 15 працівників 

виконавчого апарату ЦК Профспілки 

з яких: 

● 28 членів 

президії 

● 5 членів 

бюро  
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Укладено Галузеву Угоду між Міністерством  
та ЦК Профспілки працівників освіти і науки 

України на 2011-2015 роки 
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Колективно-договірним регулюванням охоплено  
1 мільйон 184,5 тисяч працюючих 
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на 01.04.2015 
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Відсоток укладених колективних договорів у ППО працівників 
галузевої Профспілки та відсоток працівників, охоплених 

колективними договорами за 2010-2014 роки 

Відсоток укладених колективних договорів, де діють ППО Профспілки 

Відсоток працівників, охоплених колективними договорами  
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Пропозиції ЦК Профспілки враховано  
у Рекомендаціях парламентських слухань  
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Заблоковано наміри влади збільшити показник кількості 
студентів на 1 викладача до 18 осіб 
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Профспілка проти антисоціальних 
законопроектів та «шокової терапії»!  

ОПРОТЕСТОВАНО 
проект програмних 
завдань діяльності 

Уряду 

Недопущено скорочення 

понад 100 ТИСЯЧ 
ОСВІТЯН  

та закриття понад 2500 шкіл 
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Акція протесту 23 грудня 2014 року проти недопущення внесення 
змін до Конституції України – звуження прав на доступ  

до середньої освіти 
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зменшено обсяг навчальної роботи для науково-
педагогічних працівників до 600 годин на ставку; 
  
виписано повноваження  
студентських профкомів; 
  

розширено академічну та фінансову автономію ВНЗ; 
  

обмежено вартість виготовлення документів про 
вищу освіту 
  

 

Завдяки  спільним зусиллям у Законі «Про вищу освіту»: 
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Проводилася робота щодо ресурсного 
 забезпечення галузі 

Щорічно 
збільшувалися 

фактичні обсяги 
фінансування 
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млрд. 
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10% 0% ВВП 

Але, 10% від ВВП не було 
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Виправлено ситуацію з затримкою виплати заробітної 
плати працівникам у 2012- 2014 роках 
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Змінено порядок фінансування освітньої 
галузі у 2015 році: 
 

• цільова освітня субвенція – 43,7 млрд. 
гривень 

• субвенція на підготовку робітничих кадрів – 
5,8 млрд. гривень 
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Завдяки активним діям профспілок базовий  
посадовий оклад Єдиної тарифної сітки 

підвищувався 14 разів: із 586 гривень до 1012 
гривень (на 72,7%)  

Мінімальна заробітна 
плата збільшилася з 

907 до 1378 гривень 
(51,9%)  

Середня заробітна 
плата освітян 
збільшилася з 
листопада 2010 року із 

1904 гривень до 

3188 гривень (67,4%) 
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ПРОТЕ!  
середній розмір окладів педагогічних та науково-
педагогічних працівників з урахуванням їх 
підвищення на 18,8% складає відповідно 39,7% та 
34,4% (ст. 57 Закону України «Про освіту») 
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Профспілка проти Уряду: суд триває  
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Соціально-економічний захист   
інтересів студентів та учнів 

Підвищено розмір стипендії студентам ВНЗ 

I-II рівень 
акредитації 

III-IV рівень 
акредитації 

учні ПТНЗ 

400 грн 530 грн 200 грн 

622 грн 825 грн 311 грн 
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Громадський контроль за дотриманням трудового 
законодавства в установах освіти  
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Кількість виявлених порушень при перевірках 
дотримання законодавства про працю  

у 2010-2014 роках 
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Законопроект №1865 – ухвалено Парламентом  

Завдяки спільним діям 
Профспілки та Комітету з 

питань освіти і науки 
Верховною Радою України 

відновлено часткове 
фінансування за рахунок 

коштів Фонду соціального 
страхування санаторіїв-

профілакторіїв ВНЗ 
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Захист духовних інтересів, підтримка спортивних 
ініціатив, сприяння культурному розвитку спілчан 
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Профспілка та її 27 територіальних організацій 
визнані  репрезентативними 
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Профспілка об'єднує 26419  
первинних профспілкових організацій 

Працівники 
установ та 

закладів освіти  
1 106 961 особа 

 

Студенти ВНЗ  
 I-IV рівнів 

акредитації   
 519 600 осіб 

 

Учні ПТНЗ І-ІІІ 
рівнів атестації 

25 731 особа 

Непрацюючі 
пенсіонери 
77 960 осіб 

Чисельність членів Профспілки станом на 1.01.2015 року складає  
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Робота ЦК Профспілки спрямовувалася  
на організаційне зміцнення 

Організаційним ланкам 
надавалася  методична 
допомога у вирішенні 
програмних завдань 
організаційного та 
фінансового зміцнення 
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Матеріально-технічна база Профспілки 

У 2014 році 
Спалено Будинок 
профспілок 
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Спільна підтримка організаційних ланок  
та Інтернаціоналу Освіти Міжнародна 

комісія у Києві 

У 2015 році придбано офіс  
ЦК Профспілки 
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Існує низка трудових та соціально-економічних 
питань, які потребують нагального вирішення: 

• підвищення розміру мінімальної заробітної 
плати 
 

• підвищення розміру посадового окладу 
працівника І тарифного розряду ЄТС  
 

• рівень оплати праці освітян 
 згідно зі ст. 57 
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Реформування галузі  

Нова редакція законопроекту «Про освіту»: позиція Профспілки 

! норми нового закону мають базуватися на 

гарантіях держави,  визначених ст. 53 Конституції 
України;  

! враховувати Рекомендації ЮНЕСКО «Про 

становище вчителів»; 

! не менше 10% ВВП на освіту; 

! доступність та безкоштовність середньої освіти; 

! проти контракту з усіма педпрацівниками; 

  
32 



За рішенням Х пленуму зібрано підписи вчителів, 
вихователів, інших працівників навчальних закладів у 

підтримку нашої спільної позиції 
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Проект Трудового кодексу: 
позиція Профспілки  

Трудова конституція не 
повинна погіршувати,  

звужувати права працівників 
та обмежувати права 

профспілок 
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Профспілка й надалі стоятиме на захисті 
прав та інтересів освітян!  

У справедливості, єдності й 
солідарності наша сила!  
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Дякую за увагу!  

17 листопада 
м. Київ 

2015 рік 
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