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Чернігів 2015  

Законом України «Про пенсійне забезпечення» 

передбачено право громадян України на трудову пенсію за 

вислугу років. Так, зокрема, право на оформлення пенсії за 

вислугу років мають працівники освітніх закладів.  

Пенсії за вислугу років для таких працівників 

призначаються за наявності стажу роботи не менш як 25 

років, а також за  умови звільнення з посад, які дають право 

на зарахування до спеціального стажу роботи та входять до 

Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та 

соціального захисту і посад, робота на яких дає право на 

пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 04 листопада 1993 року №909 (із 

змінами). 

Водночас педагоги мають право продовжувати 

працювати, але на посадах, які не дають права на пенсію за 

вислугою років. У цьому випадку виплата пенсії не 

припиняється. Якщо такий пенсіонер влаштується на роботу, 

яка дає право на пенсію за вислугою років, виплата пенсії 

припиняється і відновлюється після звільнення. 

При цьому слід враховувати тимчасові обмеження (з 1 

квітня по 31 грудня 2015 року) у виплатах пенсій для 

працюючих пенсіонерів (стаття 47 Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»). 

Робота за спеціальністю в закладах, установах і на 

посадах, передбачених даним Переліком, дає право на 

пенсію незалежно від форми власності або відомчої 

належності закладів і установ, а також незалежно від 

тривалості робочого дня. 

 

До закладів та посад, які дають право на пенсію за 

вислугою років у галузі освіти відносяться: 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1058-15
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- загальноосвітні навчальні заклади, військові 

загальноосвітні навчальні заклади, музичні і художні школи 

(учителі, логопеди, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, 

викладачі, сурдопедагоги, тифлопедагоги, вихователі, 

завідувачі та інструктори слухових кабінетів, директори, 

завідувачі, їх заступники з навчально-виховної (навчальної, 

виховної), навчально-виробничої частини або роботи з 

виробничого навчання, завідувачі навчальної та навчально-

виховної частиною, соціальні педагоги (організатори 

позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми), 

практичні психологи, педагоги-організатори, майстри 

виробничого навчання, керівники гуртків, секцій, студій та 

інших форм гурткової роботи;  

- міжшкільні навчально-виробничі комбінати (директори, 

заступники директорів з навчально-виховної (навчальної, 

виховної навчально-виробничої) роботи, вчителі, майстри 

виробничого навчання, практичні психологи, керівники 

гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи);   

- дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, 

дитячі приймальні пункти і приймальники-розподільники 

для неповнолітніх, логопедичні пункти і стаціонари, школи-

клініки (директори, завідувачі, їх заступники з навчально-

виховної частини або роботи, вчителі, вихователі, 

сурдопедагоги, тифлогопедагоги, вчителі-дефектологи, 

вчителі-логопеди, майстри виробничого навчання, практичні 

психологи, соціальні педагоги, керівники гуртків, секцій,  

- вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, професійно-

технічні навчальні заклади (директори, їх заступники з 

навчально-виховної (навчальної, виховної, навчально-

виробничої) роботи, старші майстри виробничого навчання, 

майстри виробничого навчання, викладачі, педагоги 

професійного навчання, практичні психологи, соціальні 

педагоги, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм 

гурткової роботи); 

- дошкільні навчальні заклади всіх типів (завідувачі, 

вихователі-методисти, вихователі, музичні керівники, 

вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні 

психологи); 

- позашкільні навчальні заклади (директори, їх заступники з 

навчально-виховної, навчальної, виховної роботи, завідуючі 

відділами (лабораторіями, кабінетами), художні керівники, 

керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової 

роботи); 

- бібліотеки (бібліотекарі, завідувачі); 

- дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, 

будинки дитини, дитячі відділення в лікарнях, санаторіях, 

диспансерах та установах для виконання покарань (вчителі, 

вихователі, логопеди, сурдопедагоги, тифлопедагоги). 

 

Наразі Урядом запроваджується поступове збільшення 

стажу роботи, необхідного для виходу на пенсію 

працівникам сфери освіти на 5 років - до 30 років з 1 квітня 

2024 року. 

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 липня 2015 року №529 "Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету міністрів України", пенсії за вислугу років 

для працівників сфери освіти призначаються за наявності 

спеціального стажу роботи станом на 1 квітня 2015 року не 

менше 25 років і після цієї дати: 

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року — не 

менше 25 років 6 місяців; 

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року — не 

менше 26 років; 



з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року — не 

менше 26 років 6 місяців; 

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року — не 

менше 27 років; 

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року — не 

менше 27 років 6 місяців; 

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року — не 

менше 28 років; 

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року — не 

менше 28 років 6 місяців; 

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року — не 

менше 29 років; 

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не 

менше 29 років 6 місяців; 

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати — не менше 30 

років. 

Нарахування пенсії за вислугу років педагогам 

здійснюється відповідно до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».  

Розмір пенсії визначається згідно з статтею 27 цього Закону 

за формулою, залежно від стажу та заробітної плати.        

 

 

 

 

 

 

 


