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ПЕРЕЛІК  

 
видів відпусток, які  надаються працівникам Університету 

Вид 
відпустки 

Категорія працівників, 
яким надається відпустка 

Тривалість 
відпустки 

Правова підстава 

 
ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ  

1 Відпустка у 
зв'язку з 
навчанням у 
вищих 
навчальних  
закладах 
 

Працівники,   які   успішно   
навчаються   без  відриву  від 
виробництва  у  вищих  
навчальних  закладах з 
вечірньою та заочною  
формами навчання 
 
На період підготовки та захисту 
дипломного проекту (роботи) 
студентам, які навчаються у 
вищих навчальних закладах з 
вечірньою та заочною формами 
навчання  

До 40 календарних 
днів 
 
 
 
 
 
До чотирьох   
місяців 

Стаття 15 Закону 
України «Про 
відпустки», стаття 
216 КЗпП України 

2 Відпустка у 
зв’язку зі 
вступом та 
складанням 
іспитів до 
аспірантури  
 

Працівникам, допущеним до 
складання вступних іспитів в з 
відривом або без відриву від 
виробництва  
 
 

Один раз на рік з 
розрахунку 10 днів 
на кожний іспит  
 
 
 

Стаття 15 Закону 
України «Про 
відпустки», стаття 216 
КЗпП України, п. 38 
Положення  про 
підготовку науково-
педагогічних і 



 наукових кадрів, 
затверджено 
постановою КМУ 
№309 
 від 01.03.1999 

3 Відпустка 
аспірантам, за  
місцем  
роботи, які 
навчаються 
без відриву 
від 
виробництва 
та  
успішно 
виконують 
індивідуальний 
план  роботи 
 

Працівникам, 
для складання кандидатських 
іспитів  і  виконання  
роботи над дисертацією 

30 календарних 
днів, та за 
бажанням, 
протягом чотирьох 
років навчання - 
один вільний від 
роботи день на 
тиждень з оплатою  
його в  розмірі 50 
відсотків середньої 
заробітної плати 
працівника 

Стаття 15 Закону 
України «Про 
відпустки», стаття 216 
КЗпП України, п. 42 
Положення  про 
підготовку науково-
педагогічних і 
наукових кадрів, 
затверджено 
постановою КМУ 
№309 
від 01.03.1999 

4 Відпустка у 
зв'язку з 
профспілкови
м навчанням 

Працівники, які обрані до 
складу виборних    
профспілкових    органів    
підприємства 

До 6 календарних 
днів 

Стаття 15-1 
Закону України 
«Про відпустки» 

5 Творча 
відпустка 

Працівникам  для   закінчення 
дисертаційних  робіт,  
написання  підручників та в 
інших випадках, передбачених 
законодавством. 
 

відповідно до 
чинного 
законодавства 

Стаття 16 Закону 
України «Про 
відпустки», 
Постанова КМУ № 
45 від 19.01.1998 

6 Відпустка для 
підготовки та 
участі в 
змаганнях 

Працівники,  які беруть участь у  
всеукраїнських  та  
міжнародних  
спортивних змаганнях 

не більш як 40 
календарних днів на 
рік      
 

Стаття 16-1 Закону 
України «Про 
відпустки» 

 
СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ 

 
7 Відпустка для 

догляду за 
дитиною до 
досягнення 
нею 
трирічного 
віку 

Жінці, за її бажанням надається 
відпустка для догляду за 
дитиною до досягнення нею 
трирічного віку.  Ця відпустка  
може  бути  використана  
повністю або частинами також  
батьком  дитини,  бабою,  дідом  
чи іншими  родичами,  які 
фактично доглядають за 
дитиною, або особою, яка 
усиновила чи взяла під опіку 
дитину, та одним із прийомних 
батьків 

Підприємство за  
рахунок  власних 
коштів може 
надавати жінкам 
частково  
оплачувану  
відпустку  та   
відпустку  без   
збереження  
заробітної плати 
для догляду за 
дитиною більшої 
тривалості 

Стаття 18 Закону 
України «Про 
відпустки» 

 

 



8 Відпустка у 
зв'язку з 
усиновленням 
дитини 

Особі, яка усиновила дитину з 
числа дітей-сиріт або дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, старше трьох років, 
надається одноразова 
оплачувана відпустка у зв'язку з 
усиновленням дитини 
 

56 календарних 
днів 

Стаття 18-1 Закону 
України «Про 
відпустки»  

9 Додаткова 
відпустка 
працівникам, 
які мають 
дітей 

Жінці, яка працює і має двох або 
більше дітей віком до 15 років, 
або дитину-інваліда, або яка 
усиновила дитину, одинокій 
матері, батьку, який виховує 
дитину без матері 

10 календарних 
днів без 
урахування 
святкових і 
неробочих днів 

Стаття 19 Закону 
України «Про 
відпустки» 

10 Пільги, що 
надаються 
донорам 

Донору  Надається 
додатковий день 
відпочинку після 
кожного дня 
давання крові та 
(або)  її  
компонентів 

Стаття  9 Закон 
України 
«Про донорство 
крові та її 
компонентів» 

11 Пільги та 
компенсації 
громадянам, 
які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильськ
ої катастрофи 
 
  

Громадянам, які  
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 
віднесеним до категорії 1 і 2 
 

14 робочих днів на 
рік 

п. 22, стаття 20  і 
стаття 21 Закону 
України «Про статус і  
соціальний захист 
громадян, які 
постраждали в 
наслідок 
Чорнобильської 
катастрофи»  

12 Пільги та 
компенсації 
потерпілим 
дітям та їх 
батькам які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильськ
ої катастрофи  
 

Одному з батьків дитини-
інваліда  або  особи,  яка  їх  
замінює 

14 робочих  
днів на рік 

стаття 30 Закону 
України «Про статус і  
соціальний захист 
громадян, які 
постраждали в 
наслідок 
Чорнобильської 
катастрофи» 
 

 

ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ,   
що надаються працівникові в обов'язковому порядку 

13 Мати  або батько,  який виховує дітей без 
матері (в тому числі  й  у  разі  тривалого  
перебування  матері  в  лікувальному закладі),  
що  має  двох  і  більше  дітей  віком  до 15 
років або дитину-інваліда 

До 14 календарних днів 
щорічно 

п.1, ст.25  
Закону України 
«Про відпустки» 

14 Чоловік,   дружина  якого  перебуває  у  
післяпологовій відпустці 

До 14 календарних днів п.2, ст.25 
 Закону України 
«Про відпустки» 



15 Мати або  інші  особи,  зазначені  у частині 
третій статті 18 (батько дитини,  баба,  дід чи  
інші  родичі,  які фактично доглядають за 
дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під 
опіку дитину, та один  із прийомних батьків) та 
частині першій статті 19 (жінка,  яка  працює  і  
має  двох  або  більше дітей віком до 15  років, 
або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, 
одинока мати,  батько,  який виховує дитину 
без матері (у тому числі й у разі тривалого 
перебування матері в лікувальному закладі), в  
разі  якщо дитина  потребує  домашнього 
догляду 

Визначається в  
медичному висновку,  але  
не  більш  як  до  
досягнення  дитиною  
шестирічного віку,  а  в 
разі якщо дитина хвора на 
цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний),  - не 
більш як  до  досягнення  
дитиною  
шістнадцятирічного  віку 

п.3, ст.25 
 Закону України 
«Про відпустки» 

16 Мати або  інша  особа,  зазначена у частині 
третій статті 18 (батько дитини,  баба,  дід чи  
інші  родичі,  які фактично доглядають за 
дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під 
опіку дитину, та один  із прийомних батьків), 
для догляду за дитиною віком до 14 років  

На період оголошення 
карантину на відповідній 
території 

п.3.1, ст.25 Закону 
України «Про 
відпустки» 

17 *Ветерани війни,  особи, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною,  та  особам,  на  
яких  поширюється  чинність Закону України 
"Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  
соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-XII 

До 14 календарних днів 
щорічно 

п.4, ст.25  
Закону України 
«Про відпустки» 

18 *Особи,   які   мають   особливі   трудові  
заслуги  перед Батьківщиною 

До 21 календарного дня 
щорічно 

п.5, ст.25 
 Закону України 
«Про відпустки» 

19 Пенсіонери  за  віком та інвалідам III групи  
 

До 30 календарних днів 
щорічно 

п.6, ст.25 
 Закону України 
«Про 
відпустки» 

20 Інваліди I та II груп   
 

До 60 календарних днів 
щорічно 

п.7, ст.25 Закону 
України «Про 
відпустки» 

21 Особи,  які одружуються 
 

До 10  календарних  
днів 

п.8, ст.25  
Закону України 
«Про відпустки» 

22 Працівники у разі смерті : 
- рідних по крові  або  по  шлюбу:  
чоловіка (дружини),  батьків (вітчима,  мачухи),  
дитини (пасинка,  
падчірки),  братів,  сестер  
   
- інших рідних   
 

До 7 календарних днів без 
урахування  часу,  
необхідного  для  проїзду 
до місця поховання та  
назад  
 
До  3  календарних  днів  
без урахування  часу,  
необхідного  
 для  проїзду до місця 
поховання та назад 

п.9, ст.25  
Закону України 
«Про відпустки» 

23 Працівники  для догляду за хворим рідним по 
крові або по шлюбу,  який за висновком 
медичного  закладу  потребує  постійного 
стороннього   догляду  

Тривалістю,  визначеною  
у  медичному висновку, 
але не більше 30 
календарних днів 

п.10, ст.25 
 Закону України 
«Про відпустки» 



24 Працівники для завершення санаторно-
курортного лікування 

Тривалістю, визначеною у 
медичному висновку 

п.11, ст.25  
Закону України 
«Про відпустки» 

25 Працівники,  допущені  до  вступних  іспитів  у  
вищі навчальні заклади 

15 календарних днів без 
урахування  
часу,  необхідного  для  
проїзду  до  місцезна-
ходження навчального  
закладу та назад 

п.12, ст.25 
Закону України 
«Про відпустки» 

26 Сумісники   
 

На  термін  до  закінчення  
відпустки  за основним 
місцем роботи 

п.14, ст.25 
Закону України 
«Про відпустки» 

27 Ветерани  праці  
 

До  14  календарних днів 
щорічно 

п.15, ст.25  
Закону України 
«Про відпустки» 

28 Працівники,  які  не  використали  за 
попереднім місцем  
роботи   щорічну  основну  та  додаткові  
відпустки  повністю  або  
частково і одержали за них грошову 
компенсацію 
 

До 24 календарних  днів  у  
перший  рік роботи на 
даному підприємстві до  
настання  шестимісячного  
терміну безперервної 
роботи 

п.16, ст.25  
Закону України 
«Про відпустки» 

29 Працівники,  діти яких у віці до 18 років 
вступають  до навчальних закладів, 
розташованих в іншій місцевості 
 

12 календарних днів без 
урахування часу,  
необхідного для  проїзду 
до місцезнаходження 
навчального закладу та у 
зворотному напрямі. 

п.17, ст.25 Закону 
України «Про 
відпустки» 

30 Протягом десяти навчальних місяців перед 
початком виконання дипломного проекту 
(роботи) або складання державних іспитів 
працівникам, за їх бажанням, може бути надано 
додатково ще один-два вільних від роботи дні 
на тиждень без збереження заробітної плати. 

1-2 вільних від роботи дні 
на тиждень  

частина 3  
статті 218 КЗпП  
України 

31 Працівники, які навчаються без  відриву  від  
виробництва  в аспірантурі,  протягом  
четвертого  року   

один вільний від роботи 
день на  тиждень   

частина 5 
 статті 218 КЗпП 
України 

Відпустка  без  збереження  заробітної  плати  за згодою сторін 
32 За сімейними обставинами та з інших  причин  

працівнику  може надаватися  відпустка  без  
збереження заробітної плати на термін, 
обумовлений угодою між працівником та 
власником або уповноваженим ним органом 

 не більше 15 календарних 
днів на рік. 

ст.26  
Закону України 
«Про відпустки» 

 
 
*До осіб, які мають заслуги перед Батьківщиною, належать (ст. 11 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року №3551-ХІІ): 
 
-  Герої Радянського Союзу; 
-  повні кавалери ордена  Слави;  
- особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу";  



- Герої Соціалістичної Праці,  удостоєні цього  звання  за  працю  в період Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років. (Відповідно до вищезгаданого Закону, п. 22, ст.16, особам 
щорічної оплачуваної відпустки, а також  додаткової  відпустки  без  збереження  заробітної  
плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час. 

 

  *До осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, належать (ст. 8 Закону 
України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого 
віку в Україні» від 16 грудня 1993 року  №3721-ХІІ): 

 
- Герої Соціалістичної праці; 
- Герої України; 
- повні кавалери ордена Трудової Слави. 



 


