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Щодо оплати практики  

 

Шановні колеги! 

 

У зв’язку з надходженням до директорату професійної освіти 

Міністерства освіти і науки України звернень стосовно правових підстав та 

порядку направлення частини заробітної плати, отриманої учнями закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти під час виробничої практики на 

підприємстві, на рахунок закладу освіти, звертаємо увагу на неухильне 

дотримання вимог законодавства та інформуємо про таке.    

Відповідно до статті 29 Закону України «Про професійну (професійно-

технічну) освіту «підприємства, установи, організації незалежно від форм 

власності надають здобувачам освіти закладів професійної (професійно-

технічної) освіти робочі місця або навчально-виробничі ділянки для 

проходження виробничого навчання чи виробничої практики та інших видів 

практичного навчання відповідно до укладених із закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти договорів про навчально-виробничу 

практику».  

Статтею 50 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) 

освіту» встановлено, що «п'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче 

навчання, виробничу практику та інші види практичного навчання здобувачів 

освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти направляється на 

рахунок закладу освіти для здійснення його статутної діяльності, зміцнення 

навчально-матеріальної бази, на соціальний захист здобувачів освіти, 

проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи». 

Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та 

виробничої практики затверджено постановою Кабінету Міністрів України  

від 07.06.1999 № 992 (зі змінами) (далі - Порядок).  
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Відповідно до пункту 17 Порядку  «за  фактично  виконаний обсяг робіт 

учнями, слухачами за період  виробничого  навчання та виробничої практики 

відповідно до виробничих  завдань,  підприємство  нараховує  їм  заробітну 

плату згідно з установленими системами оплати праці  за  нормами, 

розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і 

надбавок.  

Нараховані учням, слухачам кошти переказуються для виплати на 

рахунок закладу професійної (професійно-технічної) освіти або виплачуються 

їм безпосередньо підприємством не пізніше п'яти днів після виплати 

заробітної плати працівникам підприємства».  

Згідно із пунктом 18 Порядку «п’ятдесят відсотків заробітної плати, 

нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням  

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, може бути спрямовано на  

рахунок  закладу освіти для провадження його статутної діяльності, зміцнення 

навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення  

культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи, з яких не більш як 15  

відсотків коштів може бути спрямовано на преміювання майстрів виробничого 

навчання, педагогів професійного навчання за безпосередню підготовку учнів, 

якісну організацію та виконання  освітніх програм з виробничого навчання на 

підприємстві і виробничої практики відповідно до особистого внеску в 

загальні результати  роботи.  

Питання  щодо  направлення  п'ятдесяти  відсотків  заробітної плати  

учнів на рахунок закладу професійної (професійно-технічної) освіти для 

використання у зазначених цілях вирішуються ним разом з підприємством,  де  

учні проходять виробниче навчання та виробничу практику, в кожному  

конкретному випадку з урахуванням наявності підстав та доцільності і  

обумовлюються в договорі про надання робочих місць як додаткові 

зобов'язання підприємства».  

Відповідно до пункту 3.10. Положення про організацію навчально-

виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.05.2006  № 419, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за                    

№ 711/12585, «нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий 

рахунок закладу професійної (професійно-технічної) освіти у встановленому 

порядку з метою виплати їм 50 відсотків заробітної плати за проходження 

виробничого навчання та виробничої практики». У цьому пункті наказу 

Міністерство освіти і науки України закцентувало увагу саме на такому 

порядку виплати заробітної плати учням. 

Одночасно повідомляємо, що у разі існування суперечності між актами, 

прийнятими різними за місцем в ієрархічній структурі органами - 

вищестоящим та нижчестоящим, застосовується акт, прийнятий вищестоящим 

органом, як такий, що має більшу юридичну силу. 

 

З повагою 

 

Генеральний директор                                                                          Ірина ШУМІК 
 

С Коваленко, 044-287-82-74 


