
Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних та Київської 
міської військових адміністрації

Про роботу асистентів вчителів

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України стурбоване ситуацією щодо 
порушення трудових прав педагогічних працівників, які виконують функції 
асистента вчителя, що останнім часом відбувається в окремих регіонах України

У контексті зазначеного звертаємо увагу на те, що в умовах дистанційного 
навчання дітей з особливими освітніми потребами роль асистента вчителя 
посилюється, оскільки такі діти в умовах воєнного стану потребують особливої 
уваги та підтримки в освітньому процесі.

Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 
працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 
червня 2000 р. № 963, асистент вчителя є педагогічним працівником, на 
якого поширюються державні гарантії в умовах воєнного стану, визначені 
Законом України «Про освіту», зокрема щодо організації освітнього процесу в 
формі, що є найбільш безпечною для його учасників; збереження місця роботи, 
середнього заробітку працівників.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 28.03.2022 № 274 
«Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та 
освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» органи управління у 
сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, зокрема у підпорядкуванні яких перебувають заклади 
загальної середньої освіти та установи освіти, мають забезпечити та 
організувати: здобуття загальної середньої освіти для здобувачів освіти за будь-
якою формою, що може забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною для 
них; оплату праці працівників закладів освіти та установ освіти незалежно від 
їх поточного місця проживання (перебування) в Україні чи за її межами, у тому 
числі шляхом прийняття рішення (розпорядження, наказу) про оголошення 
простою у закладах освіти, що не можуть здійснювати освітню діяльність 
внаслідок збройної агресії російської федерації.

З огляду на зазначене, наголошуємо на недопущенні порушення 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185



трудових прав (скорочення посад, звільнення, невиплата заробітної плати) 
асистентів вчителів та за наявності організаційних і технічних 
можливостей виконувати завдання, передбачені посадовою інструкцією, 
здійснювати оплату праці педагогічних працівників відповідно до норм 
чинного законодавства.

Відповідно до статтей 26 та 44 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» асистент вчителя забезпечує особистісно орієнтоване 
спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами та 
забезпечує досягнення особами з особливими освітніми потребами результатів 
навчання, передбачених відповідним державним стандартом.

Асистент вчителя, який є учасником команди психолого-педагогічного 
супроводу, забезпечує індивідуалізацію освітнього процесу для дитини з ООП 
та в умовах дистанційного навчання продовжує виконувати свої функції, 
визначені у посадовій інструкції, затвердженій керівником закладу, а також 
виконувати функції відповідно до примірного положення про команду 
психолого-педагогічного супроводу дитини.

Отже в умовах організації дистанційного навчання асистент вчителя:
- організовує спільно з учителем/ями освітній процес з використанням 

технологій дистанційного навчання;
- забезпечує навчання учня з особливими освітніми потребами, у тому 

числі за потреби здійснює в межах свого педагогічного навантаження 
індивідуальне підключення поза часом уроку, який здійснюється онлайн, та 
надає додаткові пояснення, виконує разом з дитиною домашні завдання, які 
були їй не зрозумілі; 

-  надає додаткові пояснення дитині щодо виконання матеріалу, який 
вивчається, та завдань в окремій онлайн кімнаті, забезпечує перевірку 
виконання таких завдань;

- забезпечує реалізацію індивідуальної програми розвитку в межах своєї 
компетенції, зокрема досягнення поставлених в програмі цілей навчання,  
завдань на період дії ІПР, забезпечення визначених ІПР потреб, тощо;

- забезпечує в межах компетенції реалізацію індивідуального навчального 
плану дитини (за наявності);

- забезпечує комунікацію закладу освіти та батьків (інших законних 
представників дитини) з метою організації навчання учнів з особливими 
освітніми потребами;

- координує дистанційне навчання з батьками (іншими законними 
представниками) дитини, у тому числі завчасно попереджає про зміни 
розкладу, необхідні навчально-дидактичні матеріали тощо;

- здійснює підготовку матеріалів для дистанційного навчання для учнів з 
особливими освітніми потребами, у тому числі консультує батьків щодо їх 
використання;



- забезпечує підготовку індивідуальних завдань та адаптацію навчальних 
матеріалів відповідно до потенційних можливостей учня з урахуванням умов 
дистанційного навчання;

- забезпечує індивідуалізацію технологій дистанційного навчання з 
урахуванням особливих освітніх потреб, у тому числі обирає відповідні 
інструменти, консультує батьків щодо технічних особливостей їх використання 
з учнями з особливими освітніми потребами;

- асистує вчителю під час проведення дистанційних занять, зокрема 
допомагає вчителю під час поділу учнів на пари і групи в ZOOM-конференціях, 
може приєднуватись до будь-якої пари/групи в будь-який момент, допомагати 
та виправляти помилки, слідкувати за підняттям рук учнів, вмикати та 
вимикати мікрофони, включати демонстрацію екрану для показу презентацій та 
відео, слідкувати за чатом та відповідати на питання учнів та батьків, які 
виникають під час уроку;

- асистує вчителю при роботі з іншими учнями класу, які потребують 
першого рівня підтримки в закладі освіти, додаткових пояснень, 
індивідуального підходу, мають проблеми з опануванням матеріалу, у тому 
числі у  зв’язку з перебуванням закордоном чи на тимчасово окупованих 
територіях, відсутністю доступу до онлайн занять, наявністю психологічної 
травми; 

- надає учню та його батькам (іншим законним представникам) 
рекомендації щодо дотримання норм при користуванні комп’ютерною 
технікою, щодо організації робочого місця дитини;

- спільно з іншими учасниками команди супроводу бере участь у 
розробленні ІПР;

- забезпечує ведення щоденника спостережень за дитиною з ООП з метою 
відстеження динаміки розвитку та оцінки рівня досягнення цілей навчання, 
зазначених в ІПР;

- створює індивідуальне портфоліо учня з ООП.
Просимо Вас довести викладену інформацію до територіальних органів 

управління освітою з метою недопущення порушення трудових прав 
педагогічних працівників, які виконують функції асистента вчителя.

З повагою

Заступник Міністра Віра РОГОВА

Сальков Віктор  067 4406985


