
 
УКРАЇНА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ» 
 

вул. Батюка, 20, м. Слов'янськ, Донецька область, 84116  E-mail: dnmcps@ukr.net, код ЄДРПОУ 38844604 
 

03.08.2021 № 01/03-170  Керівникам органів управління освітою 

міських рад, райдержадміністрацій, ТГ, 

військово-цивільних адміністрацій, 

завідувачам (директорам) методичних 

служб міст, районів, ТГ, директорам 

(завідувачам) центрів практичної  

психології і соціальної роботи, центрів 

професійного розвитку педагогічних  

працівників, керівникам ЗЗСО,ЗДО, 

закладів позашкільної освіти 

 

З метою реалізації статті 76 Закону України «Про освіту», відповідно до 

Законів України «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

«Про вищу освіту», наказу МОНУ від 22.05.2018 №509 «Про затвердження 

Положення про психологічну службу у системі освіти України», листа МОНУ 

від 16.07.2021 №1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної 

служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.» Донецький обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи освіти звертає вашу увагу на 

збереження та введення ставок практичних психологів і соціальних педагогів 

у закладах освіти області та з метою упорядкування типових штатних 

нормативів закладів освіти всіх рівнів і форм власності надсилає для 

використання в роботі узагальнені типові штатні нормативи (додаток). 

 

 

З повагою, в.о. директора       Ольга СКИБА 

 

 

Виконавці: 

Лугінець Н.В., 

Скиба О.Ю. 

(050) 519-20-49 

mailto:dnmcps@ukr.net


Додаток 

до листа КЗ ДНМЦ ПС 

від 03.08.2021 № 01/03-170 

Типові штатні нормативи закладів освіти 

№ 

з/п 
Тип закладу освіти 

Нормативи 

наповнюваності 

груп/класів; 

умови введення 

Нормативна 

чисельність, 

ставок 

(максимальна) 

Примітка 

Посилання на нормативно-

правовий  

акт 

ПП СП 

1. 

 

Заклади дошкільної 

освіти  
 

 

  Ясла; 

 Ясла-садок; 

 Дитячий садок; 

 Ясла-садок 

сімейного типу;  
 

місто 

 

*У разі виробничої необхідності 

за рахунок спеціального фонду 

можуть бути введені додаткові 

посади. 

 

**В інклюзивних групах 

вводиться посада асистента 

вихователя закладу дошкільної 

освіти  з розрахунку 1 штатна 

одиниця на 1 групу. 

 

***Штатні нормативи 

працівників дошкільних 

відділень навчально-виховних 

комплексів «ДНЗ-ЗНЗ», «ЗНЗ-

ДНЗ» розраховуються 

відповідно до штатних 

нормативів (наказ МОНУ від 

04.11.2010 №1055). 

 

Наказ МОНУ від 04.11.2010 №1055 

«Про затвердження Типових штатних 

нормативів дошкільних навчальних 

закладів» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z11

57-10 

 

 

До 7 груп 0,5 - 

7 і більше груп 0,75 - 

9 і більше груп 1 - 

село (селище) 

До 4 груп 0,5 - 

4 і більше груп 0,75 - 

6 і більше груп 1 - 

 Ясла-садок 

компенсуючого типу; 

 Ясла-садок 

комбінованого типу;  

2 і більше групи 

компенсуючого типу 

Не більше 

1 штатної 

одиниці 
- 

 Будинок дитини; 

 Дитячий будинок 

інтернатного типу; 

 Центр розвитку 

дитини. 

Не залежить від 

нормативів 

наповнюваності груп 

Не більше 

1 штатної 

одиниці 

Не більше 

1 штатної 

одиниці 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-10
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2. 

Заклади загальної 

середньої освіти 

 
(окрім шкіл-інтернатів 

усіх типів, спеціальних, 

санаторних шкіл, шкіл 

соціальної реабілітації, 

навчально-реабілітаційних 

центрів, вечірніх (змінних) 

шкіл) 

місто *У разі виробничої необхідності 

за рахунок спеціального фонду 

можуть бути введені додаткові 

посади. 

** Посада асистента вчителя 

вводиться у школах, де 

запроваджене інклюзивне 

навчання, для роботи з учнями з 

особливими освітніми 

потребами з розрахунку 1 ставка 

на клас, у якому навчаються такі 

діти. 

***Штатні нормативи 

працівників дошкільних 

відділень навчально-виховних 

комплексів «ДНЗ-ЗНЗ», «ЗНЗ-

ДНЗ» розраховуються 

відповідно до штатних 

нормативів (наказ МОНУ від 

04.11.2010 №1055). 

Наказ МОНУ від 06.12.2010 №1205 

«Про затвердження Типових штатних 

нормативів закладів загальної 

середньої освіти» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z13

08-10 

Наказ МОНУ від 01.02.2018 №90 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 06 грудня 

2010 року № 1205» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z02

26-18 

Наказ МОНУ від 03.07.2017 №948 

«Про внесення змін до деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України і 

Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z09

30-17 

До 499 учнів 0,5 0,5 

500 і більше учнів 0,75 0,75 

700 учнів 1 1 

село (селище) 

До 99 учнів 0,25 0,25 

100 і більше учнів 0,5 0,5 

200 і більше учнів 0,75 0,75 

300 учнів 1 1 

3. 

Спеціальні 

загальноосвітні 

школи (школи-

інтернати) для 

дітей, які 

потребують 

корекції фізичного 

та (або) розумового 

розвитку 

Від 4 до 23 і більше 

груп/класів 

вихованців 

1 1 

*У разі виробничої необхідності 

за рахунок спеціального фонду 

можуть бути введені додаткові 

посади. 

Наказ МОНУ від 05.12.2008 №1105 

«Про затвердження Типових штатних 

нормативів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів) для дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z12

50-08 

Наказ МОНУ від 03.07.2017 №948 

«Про внесення змін до деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України і 

Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z09

30-17 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0226-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0226-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1250-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1250-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17
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4. 

Навчально-

реабілітаційні 

центри 

Не залежить від 

нормативів 

наповнюваності 

закладу 

1 1 

* Для змінного контингенту 

дітей, які проходять реабілітацію 

одночасно, додатково вводяться 

посади практичного психолога: 

 до 10 (включно) дітей – 

0,5 штатної одиниці; 

 від 11 до 25 дітей – 1 

штатна одиниця, але не 

більше 1 штатної 

одиниці на відділення 

корекційно-розвиткової 

роботи 

Наказ МОНУ від 03.07.2020 №890 

«Про затвердження Типових штатних 

нормативів НРЦ» 

https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-

vid-3-lipnya-2020-r-pro-zatverdzhennya-

tipovih-shtatnih-normativiv-navchalno-

reabilitacijnih-centriv-zareyestrovano-v-

ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-

21072020-68134964 

5. 

Заклади 

позашкільної 

освіти 

Не залежить від 

нормативів 

наповнюваності 

закладу 

Не більше 

1 ставки 

 

 

- 

 

*У разі виробничої необхідності 

за рахунок спеціального фонду 

можуть бути введені додаткові 

посади. 

Наказ МОНУ від 31.10.2012 №1230 

«Про затвердження Типових штатних 

нормативів позашкільних навчальних 

закладів» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z19

35-12 

 

Наказ МОНУ від 03.07.2017 №948 

«Про внесення змін до деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України і 

Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z09

30-17 

6. 

Міжшкільні 

ресурсні центри  
(всіх типів і форм 

власності) 

До 250 учнів 0,5 - 

*Не більше 1 посади 

практичного психолога на МРЦ. 

Лист МОНУ від 14.07.2021 №1/9-361 

«Рекомендації до формування 

штатних розписів міжшкільних 

ресурсних центрів» 

https://mon.gov.ua/ua/npa/rekomendaciyi

-do-formuvannya-shtatnih-rozpisiv-

mizhshkilnih-resursnih-centriv  

Понад 250 учнів 1 - 

https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-3-lipnya-2020-r-pro-zatverdzhennya-tipovih-shtatnih-normativiv-navchalno-reabilitacijnih-centriv-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-21072020-68134964
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-3-lipnya-2020-r-pro-zatverdzhennya-tipovih-shtatnih-normativiv-navchalno-reabilitacijnih-centriv-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-21072020-68134964
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-3-lipnya-2020-r-pro-zatverdzhennya-tipovih-shtatnih-normativiv-navchalno-reabilitacijnih-centriv-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-21072020-68134964
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-3-lipnya-2020-r-pro-zatverdzhennya-tipovih-shtatnih-normativiv-navchalno-reabilitacijnih-centriv-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-21072020-68134964
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-3-lipnya-2020-r-pro-zatverdzhennya-tipovih-shtatnih-normativiv-navchalno-reabilitacijnih-centriv-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-21072020-68134964
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-3-lipnya-2020-r-pro-zatverdzhennya-tipovih-shtatnih-normativiv-navchalno-reabilitacijnih-centriv-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-21072020-68134964
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1935-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1935-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17
https://mon.gov.ua/ua/npa/rekomendaciyi-do-formuvannya-shtatnih-rozpisiv-mizhshkilnih-resursnih-centriv
https://mon.gov.ua/ua/npa/rekomendaciyi-do-formuvannya-shtatnih-rozpisiv-mizhshkilnih-resursnih-centriv
https://mon.gov.ua/ua/npa/rekomendaciyi-do-formuvannya-shtatnih-rozpisiv-mizhshkilnih-resursnih-centriv
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7. 

Заклади 

спеціалізованої 

освіти 
(спортивного профілю) 

Не залежить від 

нормативів 

наповнюваності 

закладу 

Не більше 

1 ставки 

Не більше 

1 ставки 

*У разі виробничої необхідності 

за рахунок спеціального фонду 

можуть бути введені додаткові 

посади. 

 

** Посади практичного 

психолога, соціального педагога 

вводяться в штатні розписи 

закладів освіти за умови 

наявності спеціалістів з 

фаховою освітою. 

Наказ МОНУ від 03.12.2012 №1370 

«Про затвердження Типових штатних 

нормативів спеціалізованих 

навчальних закладів спортивного 

профілю» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z21

42-12 

Наказ МОНУ від 03.07.2017 №948 

«Про внесення змін до деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України і 

Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z09

30-17 

8. 

Заклади 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Не залежить від 

нормативів 

наповнюваності 

закладу 

Не більше 

1 ставки 

Не більше 

1 ставки 

*У разі виробничої необхідності 

за рахунок спеціального фонду 

можуть бути введені додаткові 

посади. 

 

** Посади практичного 

психолога, соціального педагога 

вводяться в штатні розписи 

закладів освіти за умови 

наявності спеціалістів з 

фаховою освітою. 

Наказ МОНУ від 06.12.2010 №1204 

«Про затвердження Типових штатних 

нормативів професійно-технічних 

навчальних закладів» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z01

14-11 

Наказ МОНУ від 03.07.2017 №948 

«Про внесення змін до деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України і 

Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z09

30-17 

9. 
Заклади фахової 

передвищої освіти 

Не залежить від 

нормативів 

наповнюваності 

закладу 

Не більше 

1 ставки 

Не більше 

1 ставки 

* Посади практичного 

психолога, соціального педагога 

вводяться в штатні розписи 

закладів освіти за умови 

наявності спеціалістів з 

фаховою освітою. 

Наказ МОНУ від 23.01.2014 №60 «Про 

затвердження Типових штатних 

нормативів вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z02

00-14 

Наказ МОНУ від 03.07.2017 №948 

«Про внесення змін до деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України і 

Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z09

30-17 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2142-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2142-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17

