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ДОПЛАТА ЗА ЗАВІДУВАННЯ МАЙСТЕРНЕЮ 

Як і у якому розмірі встановлюється доплата за завідування майстернями 
в загальноосвітніх навчальних закладах? Чи можна на вчителя покласти 
обов'язки із завідування двома майстернями і навчальним кабінетом? 

Порядок створення навчальних майстерень у ЗНЗ 
регулюється Положенням, затвердженим наказом 
Міносвіти від 16.06.94 р. № 184. За виконання 
обов'язків завідувача навчальної майстерні про-
вадиться доплата, яка належить до додаткових 
видів оплати праці. Призначається вона вчителям 
та іншим педагогічним працівникам, які ведуть 
заняття із трудового навчання. 

Розмір цієї доплати становить від 15 % до 20 % 
посадового окладу (ставки заробітної плати) за 
кожну майстерню (п. 44 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти, 
затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. 
№ 102, далі - Інструкція). Конкретний її розмір 
установлюється керівником закладу за пого-
дженням із профспілковим комітетом. 

За завідування комбінованою майстернею з об-
робки металу та деревини, розташованою в од-
ному приміщенні, здійснюється доплата в розмірі 
до 20 % ставки. 

Завважимо також, що за виконання обов'язків 
майстра навчальних майстерень, де проводяться 
заняття з обслуговуючих видів праці, таких як об-
робка тканини, кулінарія, доплата за завідування 
провадиться як за одну майстерню, незалежно 
від того, скільки приміщень вона займає. 

Зверніть увагу: якщо у штаті закладу один учи-
тель із праці, то йому може бути встановлена 
доплата за дві навчальні майстерні у вищеза-
значених розмірах. У разі потреби допускається 
поділ однієї доплати за виконання обов'язків 
майстра навчальних майстерень між двома вчи-
телями трудового навчання (п. 44 Інструкції). 

Ще один важливий нюанс: доплата за завідування 
майстернею не залежить від тижневого наванта-
ження вчителя і не враховується при обчисленні 
надбавки за вислугу років. 

Питання доплати за завідування кабінетом учите-
лю трудового навчання, який отримує доплату за 
дві навчальні майстерні, вирішуються керівником 
закладу відповідно до Положення про навчальні 
кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, 
затвердженого наказом МОН від 20.07.04 р. 
№ 601. Така доплата може бути встановлена 
вчителю відповідної спеціальності за профілем 
навчального кабінету. Обмежень щодо кількості 
доплат за завідування майстернями і кабінетом 
діючими умовами оплати праці не передбачено. 

Приклад 

Учителю за Єдиною тарифною сіткою вста-
новлено 11-й тарифний розряд з оплати праці, 
якому станом на 01.10.08 р. відповідає ставка 
заробітної плати розміром 1 074,00 грн. (на-
каз МОН від 06.09.05 р. № 557). За наказом 
директора школи цьому вчителю призначено 
доплату за завідування навчальною майстернею 
в розмірі 20 % ставки заробітної плати. 

Отже, за зазначених умов доплата дорівнює 
214,80 грн. (1 074,00 грн. х 20 %). 

Якщо цьому вчителю буде встановлено доплату за 
дві майстерні в такому самому розмірі, тобто по 
20 % за кожну майстерню, то йому належить на-
рахувати 429,60 грн. (1 074,00 грн. х 20 % х 2). 

У разі поділу доплати між двома вчителями 
(по 10 % ) кожний із них отримає 107,40 грн. 
(1 074,00 грн. х 10 %). • 
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