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профспілки працівників  
освіти і науки України

Щ одо фінансування 
освітньої галузі

М іністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету 
М іністрів України від 15.03.2014 № 7349/1/1-14 розглянуло питання, порушені 
Центральним комітетом профспілки працівників освіти і науки України, і 
повідомляє.

На засіданні Уряду 25 березня поточного року прийнято постанову 
Кабінету М іністрів України «Питання оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», якою передбачено 
встановлення посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня 
2014 року у розмірі 852 гривні, а також запровадження з 1 жовтня 2014 року 
диференціації посадових окладів працівникам 1-6 тарифних розрядів.

Подальше підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного 
розряду ЄТС буде розглядатися у разі перевиконання доходної частини 
бюджету в установленому Бюджетним кодексом України порядку.

Щ одо педагогічного навантаження вчителів, то повідомляємо наступне.
На початок 2013/14 навчального року кількість учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах складала 4184477 осіб, кількість вчителів -  503875. 
Показник співвідношення кількості учнів на одного вчителя складав 8,3.

Необхідно зазначити, що у 2005/06 навчальному році кількість учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах складала 5372988 осіб, кількість вчителів 
-  537117 осіб. Показник співвідношення кількості учнів на одного вчителя 
складав 10.

Тобто, за останні 8 років при скороченні кількості учнів майже на ЗО 
відсотків скорочення кількості педагогічних працівників практично не 
відбулося.

Необхідно зазначити, що показник співвідношення кількості учнів до 
кількості вчителів суттєво відрізняється від аналогічних показників країн світу.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку середній 
^показни к  співвідношення кількості учнів на одного педагогічного працівника у 
~‘сгаких країнах як Франція, Німеччина, Японія, Ірландія, Боснія і Герцеговина 
^ ж л а д а є  близько 20 учнів на 1 вчителя, а у Кореї -  близько 30 учнів на 1 
^Ьчителя.
GO Аналогічна ситуація і в школах естетичного виховання.
О
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Наказом М іністерства культури України від 18.07.2006 № 570/0/16-06 
затверджені типові навчальні плани початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів (шкіл естетичного виховання). Відповідно до цих планів 
органам управління в галузі культури дозволяється збільшувати кількість годин 
на вивчення предметів, зазначених у Типовому навчальному плані, а також 
вводити інші навчальні предмети, виходячи з місцевих умов. Як наслідок, це 
призвело до збільшення чисельності педагогічного персоналу початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

За останні 8 років чисельність педагогічних працівників в школах 
естетичного виховання в Україні зросла на 11,7 відсотка.

Показник співвідношення кількості учнів шкіл естетичного виховання до 
чисельності педагогічних працівників у 2013 році в середньому по Україні 
становить 7,9 учня.

За даними Європейського союзу музичних шкіл показник співвідношення 
кількості учнів шкіл естетичного виховання до чисельності педагогічних 
працівників в інших країнах значно вище, ніж в Україні. Наприклад, у 2006 році 
у Л атвії цей показник складав 11,2, Франції -  20,1, Німеччині -  25,8, Іспанії -  
30,2 та Нідерландах -  44,4. У 2010 році ці показники становили у Латвії -  10,3, 
Чехії -  20,9, Ірландії -  33,3, Нідерландах -  49,4 та Іспанії -  55,7.

Щ одо співвідношення студент-викладач у вищих навчальних закладах, то 
повідомляємо наступне.

Співвідношення студент-викладач у вищих навчальних закладах для 
підготовки бакалаврів в середньому становить 12, спеціалістів, магістрів -  6, 
аспірантів, докторантів -  12.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку 
показник співвідношення студент-викладач у 2011 році складав у Чехії 21 
(збільшився проти 20 у 2010 році на 5 відсотків), у Бельгії 20,1 (збільшився 
проти 19,3 у 2010 році на 4 відсотки), у Італії 19,0 (збільшився проти 18,7 у 
2010 році на 1,6 відсотка), у Франції 17,5 (збільшився проти 15,8 у 2010 році на 
10,8 відсотка), у Угорщині 16,3 (збільшився проти 13,9 у 2010 році на 17,3 
відсотка).

У 2014 році обсяг педагогічного навантаження у загальноосвітніх 
навчальних закладах і школах естетичного виховання буде збережено на рівні 
18 навчальних годин на тиждень, також залишиться незмінним співвідношення 
студент-викладач.

Таким чином, державою створено всі умови для забезпечення 
функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл естетичного 
виховання і вищих навчальних закладів у 2014 році.
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