
Тривалість навчальної відпустки залежно від типу навчального 

закладу 

 

№  

Категорії осіб, яким надають 

навчальну відпустку 

 

Тривалість 

навчальної 

відпустки 

 

Правові підстави 

 

Умови надання 

навчальних відпусток і 

типи навчальних закладів 

1 
Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, 

групах з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх школах: 

1.1 

для складання випускних 

іспитів 

10 к.дн. 

ст. 211 КЗпП, ст. 13 

Закону про 

відпустки  

 

в основній школі середніх 

навчальних закладів 

23 к.дн. у старшій школі середніх 

навчальних закладів 

1.2 
для складання перевідних 

іспитів 

4–6 к.дн. (не 

враховуючи 

вихідні дні) 

 

в основній і старшій школах 

середніх навчальних 

закладів 

1.3 

на період складання іспитів 

екстерном 

21 к.дн. за основну школу в середніх 

навчальних закладах 

28 к.дн. за старшу школу в середніх 

навчальних закладах 

2 Працівникам, які успішно* навчаються на вечірніх відділеннях у ПТНЗ: 

2.1 

для підготовки та складання 

іспитів  

загальною 

тривалістю 35 

к.дн. 

ст. 213 КЗпП, ст. 14 

Закону про 

відпустки 

 протягом навчального року 

3 
Працівникам, які успішно* навчаються у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (згідно із Законом про вищу 

освіту можна прирівняти до початкового та першого (бакалаврського) рівнів):  

3.1 
із вечірньою формою 

навчання: 

   

3.1.1 
на першому та другому курсах 10 к.дн. п. 1 ч. 1 ст. 216 

КЗпП 

на період настановних 

занять, виконання 

лабораторних робіт, 

складання заліків й іспитів 
3.1.2 

на третьому та наступних 

курсах  

20 к.дн. п. 2 ч. 1 ст. 216 

КЗпП 

3.1.3 

набувачам другої  (наступної) 

освіти  

20 к.дн. ч. 2 ст. 216 КЗпП у навчальних закладах 

післядипломної освіти чи 

ВНЗ, які мають такі 

підрозділи 

3.2 із заочною формою навчання:    

3.2.1 
на першому та другому курсах 30 к.дн. п. 1 ч. 1 ст. 216 

КЗпП 

незалежно від рівня 

акредитації ВНЗ 

(за Законом про вищу освіту 

— залежно від рівня освіти) 
3.2.2 

на третьому та наступних 

курсах  

40 к.дн. п. 2 ч. 1 ст. 216 

КЗпП 

3.2.3 

набувачам другої  (наступної) 

освіти 

40 к.дн. ч. 2 ст. 216 КЗпП 

 

у навчальних закладах 

післядипломної освіти або 

ВНЗ, які мають такі 

підрозділи 

3.3 
із вечірньою та заочною 

формами навчання: 

   

3.3.1 

для складання державних 

іспитів  

30 к.дн. п. 3 ч. 1 ст. 216 

КЗпП 

 

незалежно від рівня 

акредитації 

3.3.2 

підготовка та захист 

дипломного проекту, у т.ч. для 

набувачів другої освіти 

2 місяці п. 4 ч. 1 ст. 216 

КЗпП 

 

протягом 10-ти учбових 

місяців перед початком 

виконання дипломного 

проекту — щотижня 1 

вільний від роботи день з 

оплатою 50% зарплати та за 

бажанням — 1–2 дні 

додатково без оплати 

4 
Працівникам, які успішно* навчаються у ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації (згідно із Законом про вищу 

освіту можна прирівняти до першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів:  



4.1 
із вечірньою формою 

навчання: 

   

4.1.1 
на першому та другому курсах 20 к.дн. п. 1 ч. 1 ст. 216 

КЗпП 

на період настановних 

занять, виконання 

лабораторних робіт, 

складання заліків й іспитів 4.1.2 

на третьому та наступних 

курсах 

30 к.дн. п. 2 ч. 1 ст. 216 

КЗпП 

 

4.1.3 

набувачам другої  (наступної) 

освіти 

30 к.дн. ч. 2 ст. 216 КЗпП у навчальних закладах 

післядипломної освіти або 

ВНЗ, які мають такі 

підрозділи 

4.2 
із заочною формою 

навчання: 

   

4.2.1 

на першому та другому курсах 30 к.дн. п. 1 ч. 1 ст. 216 

КЗпП 

незалежно від рівня 

акредитації ВНЗ 

(від рівня освіти) 

4.2.2 
на третьому та наступних 

курсах  

40 к.дн. п. 2 ч. 1 ст. 216 

КЗпП 

 

4.2.3 

набувачам другої  (наступної) 

освіти 

40 к.дн. ч. 2 ст. 216 КЗпП у навчальних закладах 

післядипломної освіти чи 

ВНЗ, які мають такі 

підрозділи 

4.3 
із вечірньою та заочною 

формами навчання: 

   

4.3.1 

для складання державних 

іспитів  

30 к.дн. п. 3 ч. 1 ст. 216 

КЗпП 

незалежно від рівня 

акредитації (від рівня 

освіти) 

4.3.2 

підготовка та захист 

дипломного проекту, у т.ч. для 

набувачів другої освіти 

4 місяці п. 4 ч. 1 ст. 216 

КЗпП 

протягом 10-ти учбових 

місяців перед початком 

виконання дипломного 

проекту — щотижня 1 

вільний від роботи день з 

оплатою 50% зарплати та за 

бажанням 1–2 дні додатково 

без оплати 

5 Працівникам, допущеним до вступних іспитів у ВНЗ: 

5.1 

для складання вступних 

іспитів 

15 дн. без 

збереження 

зарплати 

ч. 1 ст. 214 КЗпП без урахування часу для 

проїзду до 

місцезнаходження ВНЗ і 

назад 

6 
Працівникам, які успішно* навчаються у ВНЗ (незалежно від рівня акредитації), де навчальний 

процес має свої особливості, за вечірньою (заочною) формою навчання за фахом: 

6.1 

культура (народна художня 

творчість), музичне мистецтво 

(фортепіано, орган, оркестрові 

струнні інструменти, 

оркестрові духові й ударні 

інструменти, народні 

інструменти, спів, 

диригування, композиція, 

музичне мистецтво естради, 

звукорежисура, музичне 

виховання) 

щороку — по 10 

к.дн. зі 

збереженням 

зарплати та 10 дн. 

— без збереження 

пп. «а» п. 1 

постанови КМУ від 

28.06.1997 р. № 634 

(далі — Постанова 

№ 634) 

1) надають понад відпустки, 

передбачені ст.. 15 Закону 

про відпустки; 

2)  ВНЗ дозволено за 

потреби розподіляти їх 

поміж курсами зі 

збереженням загальної 

тривалості учбового 

процесу; 

3) відпустки надають 

на період настановних 

занять, виконання 

лабораторних робіт, 

складання заліків й іспитів, 

державних іспитів, 

підготовки та захисту 

дипломного проекту 

(роботи) 

 

6.2 

театральне мистецтво 

(акторське мистецтво, 

режисура, хореографія, 

сценографія), кіно-,  

телемистецтво (кінорежисура, 

елережисера, кіно-

телеоператорство) 

щороку — по 20 

к.дн. зі 

збереженням 

зарплати та 10 

к.дн. — без 

збереження 

пп. «б» п. 1 

Постанови № 634 

6.3 
філологія (мова та література) щорічно по 10 дн. 

без збереження 

пп. «в» п. 1 

Постанови № 634 



зарплати 

7 
Працівникам, які вступають до аспірантури (за Законом про вищу освіту третій освітній рівень — 

освітньо-науковий) чи навчаються в ній: 

7.1 
для підготовки й складання 

вступних іспитів 

10 к.дн.  ч. 3 ст. 216 КЗпП раз на рік на кожен іспит 

7.2 

аспірантам, які успішно 

виконують індивідуальний 

план підготовки (незалежно 

навчаються вони з відривом 

від виробництва чи ні) 

30 к.дн. ч. 4 ст. 216 КЗпП за бажанням додатково 

протягом 4-х років навчання 

— 1 вільний від роботи день 

на тиждень з оплатою 50% 

середньої зарплати, а на 

четвертому році — іще один 

неробочий день без 

збереження зарплати (ч. 5 

ст. 218 КЗпП) 

* «Успішним» навчання вважається в студентів, які не мають академічної заборгованості за минулий курс і до 

початку наступної сесії виконали з позитивною оцінкою не менш як 75% контрольних робіт, а інші 25% 

контрольних робіт і курсових надали для рецензії (лист Мінсоцполітики від 06.09.2005 р. № 09-402) 

 

 


